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SAMENVATTINGSAMENVATTINGSAMENVATTINGSAMENVATTING    

    

Momenteel staan ongeveer 2919 jongeren in onze regio geregistreerd als werkzoekend. Naar 

verwachting stijgt dit aantal vanwege de economische recessie en maatschappelijke 

ontwikkelingen. Bovendien sluiten binnenkort grote groepen studenten hun studie af en zijn 

samen met de vele ongeregistreerde, werkloze jongeren op zoek naar een plaats op de 

arbeidsmarkt.  

Het doel van het actieplan dat voor u ligt is de groei van de jeugdwerkloosheid in onze regio tot 

stilstand te brengen en waar mogelijk de jeugdwerkloosheid terug te dringen. We willen dat 

deze jongeren meer kans hebben op een plek op de arbeidsmarkt. In dit actieplan staan de 

maatregelen die wij willen treffen.  

  

Uitgangspunten:Uitgangspunten:Uitgangspunten:Uitgangspunten:    

• Actiegericht 

• Actieve rol voor jongeren waar mogelijk 

• Werkgeversgericht werken. Inspelen op de vraag van werkgevers  

• Instrumenten flexibel houden om op de vraag in te spelen. 

• Effectiviteit en efficiëncy  

• duurzaamheid initiatieven, zodat maatregelen ook na 2014 doorlopen  

• regionale samenwerking voortzetten  

• aanvullend op bestaande maatregelen 

 

Interactief: samenwerking met de doelgroep 

Jongeren krijgen een belangrijke rol in de uitvoering en ontwikkeling van maatregelen, door zelf 

in contact te treden met werkgevers, zich voor te bereiden op een plaats op de arbeidsmarkt en 

mee te denken/doen met gemeenten over de ontwikkeling en uitvoering van het actieplan 

jeugdwerkloosheid.  

 

Gemeenten treden niet alleen op als intermediair en subsidieaanvrager maar betekenen in hun 

rol als werkgever ook iets voor de werkzoekende jongeren.  

 

Speerpunten: Speerpunten: Speerpunten: Speerpunten:     

1. Jongeren beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt 

2. Jongeren in kwetsbare posities begeleiden naar werk, eventueel in combinatie met een 

opleiding 

3. Jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt. 

 

Concrete acties Concrete acties Concrete acties Concrete acties     

1. Sluitende aanpak van terugleiden naar opleiding en voorkomen van schooluitval 

2. Stimuleren bewustwording bij jongeren in laatste jaar opleiding  

3. Regionaal ambassadeursnetwerk werkgevers 

4. Jongeren een gezicht geven 

5. Jobhunter 

6. Werkgeversinstrumenten samen met werkgevers uitwerken 

7. Jongeren voor jongeren-initiatieven 

8. Stimuleren ondernemerschap 
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9. Gemeenten geven goede voorbeeld  als werkgever  en ambassadeur 

 

BeooBeooBeooBeoogde resultaten:gde resultaten:gde resultaten:gde resultaten:    

- 300 extra leerwerkplekken BBL/stages en 150 jongeren terug naar school 

- De bewustwording arbeidsmarkt gestimuleerd bij jongeren in het laatste jaar van hun 

opleiding 

- 100 jongeren via een regionaal netwerk aan ambassadeurs aan een baan geholpen 

- 200 jongeren hebben een profiel en 50 'talenten van de dag' zijn gepresenteerd 

- 200 jongeren zijn aan het werk via de jobhunter 

- 200 jongeren zijn met behulp van een werkgeversinstrument aan een baan geholpen 

- Minimaal 3 jongereninitiatieven zijn ondersteund 

- 25 jongeren starten een eigen onderneming 

- 400 stage/leerwerkplekken zijn gerealiseerd bij de regiogemeenten 
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1111    InleidingInleidingInleidingInleiding    

    

1.11.11.11.1    AanleidingAanleidingAanleidingAanleiding    

Voor u ligt het actieplan jeugdwerkloosheid voor de arbeidsmarktregio Utrecht: gemeenten 

Bunnik , De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, 

Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. 

 

“Sinds de zomer van 2011 stijgt de werkloosheid. De afgelopen maanden is deze, ook onder jongeren, fors 

verder opgelopen. In januari 2013 was 7,5% van de totale beroepsbevolking werkloos en bedroeg de 

jeugdwerkloosheid 15%.  

 

Voor onze jeugd is het verontrustend dat de recessie lang aanhoudt; een bittere pil voor jongeren die hun 

opleiding hebben afgerond, iets willen maken van hun leven maar geen werk kunnen vinden of hun baan 

verliezen. Het is begrijpelijk dat zij zich zorgen maken over hun toekomst. De gevolgen van werkloosheid 

aan de start van de loopbaan kunnen jongeren lang met zich meedragen en zijn ook van invloed op keuzes 

met betrekking tot huisvesting en gezinsvorming.”  

 

Hiermee openen de ministers van SZW en OCW hun brief van 5 maart jl. aan de voorzitter van de 

Tweede Kamer over de aanpak van jeugdwerkloosheid. Het doel van de aanpak van 

jeugdwerkloosheid van de ministeries is het maken van een match tussen werkloze jongeren 

met vacatures, leerwerkplekken en stages. Zij willen samen kansen creëren en benutten’ samen kansen creëren en benutten’ samen kansen creëren en benutten’ samen kansen creëren en benutten’ door te 

investeren in  

• Een regionale aanpak samen met regionale partijen;  

• Een sectorale aanpak samen met sociale partners; 

• Jongeren langer laten doorleren samen met mbo instellingen; 

• Een integrale aanpak samen met de ambassadeur1. 

  

Elke arbeidsmarktregio kan voor 1 juli 2013 subsidie aanvragen voor het onderdeel ‘regionale 

aanpak samen met regionale partijen’ middels een plan van aanpak. Het Ministerie stelt € 25 

miljoen beschikbaar onder de voorwaarde dat het plan een probleemanalyse, concrete voorwaarde dat het plan een probleemanalyse, concrete voorwaarde dat het plan een probleemanalyse, concrete voorwaarde dat het plan een probleemanalyse, concrete 

doelstellingen, de te ondernemen acties en een begroting bevatdoelstellingen, de te ondernemen acties en een begroting bevatdoelstellingen, de te ondernemen acties en een begroting bevatdoelstellingen, de te ondernemen acties en een begroting bevat. Het ministerie draagt maximaal 

de helft van de kosten bij. De middelen worden verdeeld op basis van het aantal 

jeugdwerklozen in een arbeidsmarktregio. Naar verwachting ontvangt de arbeidsmarktregio 

Utrecht € 800.000,=.  

 

1.1.1.1.2222    ProcesProcesProcesProces    
Dit plan is opgesteld door de projectgroep actieplan jeugdwerkloosheid, bestaande uit 

vertegenwoordigers van Werk en Inkomen en Onderwijs uit bovengenoemde gemeenten, in 

samenspraak met diverse ketenpartners. 

Na vaststelling van de gezamenlijke ambitie om de jeugdwerkloosheid in onze regio aan te 

pakken, in het regio-overleg werkgeversbenadering, is op 18 april 2013 is een inspiratiesessie 

                                                      

1 Inmiddels heeft het Ministerie van SZW Mirjam Sterk aangesteld als ambassadeur . zie  

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/03/sterk-nieuwe-ambassadeur-jeugdwerkloosheid.html 
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georganiseerd met diverse partijen uit het veld en gemeenten van de arbeidsmarktregio. In deze 

sessie is stilgestaan bij succesfactoren uit de periode van het vorige actieplan die op 1 januari 

eindigde. Daarnaast zijn vooral veel ideeën opgehaald voor het voortzetten van bestaande 

activiteiten en eventuele nieuw in te zetten acties. 

Op basis van het vorige actieplan en de uitkomsten van de inspiratiesessie zijn vervolgens 

speerpunten, uitgangspunten en actielijnen opgesteld die zijn vastgesteld in het regio-overleg 

werkgeversbenadering. 

Gedurende het proces dachten enkele hoogopgeleide werkzoekende jongeren met ons mee. Zij 

schoven aan bij bijeenkomsten van de projectgroep.  

Op 3 mei was er een brainstormsessie met jongeren waarin jongeren aangaven wat zij zelf 

kunnen doen en welke hulp werkgevers en gemeenten kunnen bieden. Jongeren geven aan dat 

zij zich meer kunnen voorbereiden op het vinden van werk en (o.a. sollicitatietraining) het 

verrichten van stages, vrijwilligerswerk en nevenfuncties tijdens hun studie. Van werkgevers 

willen zij naast een reguliere vaste baan graag stages, leerwerkbanen en zijn enthousiast over 

de startersbaan. Uitkomsten van de brainstormsessie zijn te lezen in bijlage 4.  

Het bovenstaande proces leidde tot het uitgewerkte voorstel dat voor u ligt.  

 

1.31.31.31.3    Ambities actieplanAmbities actieplanAmbities actieplanAmbities actieplan    

Het doel van het actieplan dat voor u ligt is de groei van de jeugdwerkloosheid in onze regio tot 

stilstand te brengen en waar mogelijk de jeugdwerkloosheid terug te dringen. 

    

1.1.1.1.4444    LeeswijzerLeeswijzerLeeswijzerLeeswijzer    

Deze notitie is als volgt opgebouwd: 

Hoofdstuk 2 bevat een probleemanalyse op basis waarvan speerpunten en uitgangspunten voor 

het actieplan worden benoemd. 

Hoofdstuk 3 geeft een beknopt overzicht van bestaande initiatieven ter bestrijding van 

jeugdwerkloosheid. 

Vervolgens presenteren we in hoofdstuk 4 de nieuw in te zetten acties. 

Hoofdstuk 5 omschrijft de partners en aanpalende initiatieven. 

Hoofdstuk 6 bevat een paragraaf over de inrichting van de communicatie en hoofdstuk 7 bevat 

de begroting. Hoofdstuk 8 schetst de beoogde resultaten en de projectorganisatie. 

 

Verspreid door deze notitie zijn in grijs gearceerde kaders situatieschetsen en citaten van 

jongeren uit onze regio opgenomen. Voor de herkenbaarheid hebben al deze kaders de kop 

"Jongeren in beeld". Om privacyredenen zijn de namen van de jongeren gefingeerd. 

 

Tot slot zijn de volgende bijlagen opgenomen: 

- een analyse van de arbeidsmarkt in de regio (bijlage 1) 

- een korte terugblik op het actieplan 2009-2011 (bijlage 2) 

- een overzicht van succesfactoren aanpak jeugdwerkloosheid (bijlage 3) 

- input op het actieplan door jongeren (bijlage 4).  

 



 

 6 

    

2222    ProbleemschetsProbleemschetsProbleemschetsProbleemschets        

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de situatie van jongeren en het probleem van 

jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. Dit doen we aan de hand van de 

beschikbare cijfers en een meer kwalitatieve beschrijving van de situatie aan de hand van 

signalen die we ontvangen van jongeren en uit de uitvoering bij onderwijs en praktijkopleiders, 

gemeenten (werk en inkomen, jongerenloket) en werkgevers. 

 

InleidingInleidingInleidingInleiding    

De economische crisis slaat heviger toe dan van tevoren gedacht. Hierdoor neemt de 

werkloosheid toe, vooral onder jongeren. Volgens de cijfers van het CBS (februari 2013) zijn in 

Nederland 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar werkloos. Voor de provincie 

Utrecht zijn slechts CBS-cijfers bekend van eind 2012. Het CBS rapporteert eind 2012 een 

werkloosheidspercentage van 5,7 procent in de provincie Utrecht, tegen 6,4 procent landelijk. 

De jeugdwerkloosheid in de provincie Utrecht was eind 2012 11,2 procent tegen 12,6 procent 

landelijk. De werkloosheid slaat extra hard toe bij schoolgaande jongeren op zoek naar een 

stage of leerwerkbaan, jongeren zonder startkwalificatie en jongeren met een niet-westerse 

achtergrond. Al deze groepen jongeren staan met hun kennis en vaardigheden, die zij hebben 

opgedaan tijdens hun studie, aan de kant. De jeugdwerkloosheid in Nederland is het afgelopen 

jaar bij elk onderwijsniveau gestegen. De stijging is het grootst bij de hoogopgeleiden. Relatief 

gezien blijft de werkloosheid het hoogst bij de laagopgeleiden. Dit wordt versterkt door het 

verdringingseffect: bij gebrek aan passend aanbod op eigen niveau of eigen richting wijken 

hoger opgeleide jongeren uit naar functies onder hun niveau of in een andere vakrichting.  

 

Iedere jongere verdient het om zijn talenten optimaal te benutten en zijn dromen te 

verwezenlijken. Zij leveren ook een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van onze 

kenniseconomie, die nodig is om te kunnen blijven innoveren.  

 

Jongeren in beeldJongeren in beeldJongeren in beeldJongeren in beeld    

Klaas, 22 jaar, universitaire opleiding afgerond, is op zoek naar werk om zijn actuele kennis in de praktijk 

te brengen.Hij wil samen met zijn vriendin een gezin stichten. Na maanden solliciteren heeft hij geen werk, 

geen geld, geen zinvolle dagbesteding en een hoge studieschuld.  

Klaas overweegt om weer bij zijn ouders te gaan wonen en ziet zijn toekomst somber in. 

 

Cijfers jeugdwerkloosheid Cijfers jeugdwerkloosheid Cijfers jeugdwerkloosheid Cijfers jeugdwerkloosheid UtrechtUtrechtUtrechtUtrecht----MiddenMiddenMiddenMidden    

De toename van het aantal niet-werkende werkzoekenden doet zich vergeleken met een jaar 

geleden vooral voor onder jongeren. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal niet-

werkende werkzoekende jongeren tot 27 jaar 64 procent hoger. Het aandeel jongeren tot 27 

jaar in het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden blijft echter beperkt (13%). Zie tabel 1. 

    

Tabel 1  Aantal nietTabel 1  Aantal nietTabel 1  Aantal nietTabel 1  Aantal niet----werkende werkzoekenden Utrechtwerkende werkzoekenden Utrechtwerkende werkzoekenden Utrechtwerkende werkzoekenden Utrecht----Midden naar leeftijdMidden naar leeftijdMidden naar leeftijdMidden naar leeftijd    

 Maart 2012 Juni 2012 September 2012 December 2012 Maart 2013 

15-27 jaar 1.773 1.664 1.992 2.300 2222....919919919919    

27-50 jaar 8.769 8.395 9.092 10.407 11.844 

Ouder dan 50 jaar 5.803 5.782 6.005 6.529 7.187 

     Bron: UWV, Basisset regionale arbeidsmarktinformatie 
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Naar verwachting zal het aantal werkloze jongeren nog verder stijgen vanwege de economische 

recessie en maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien sluiten binnenkort grote groepen 

studenten hun studie af en zijn zij dan samen met de vele ongeregistreerde, werkloze jongeren 

op zoek naar een plaats op de arbeidsmarkt. 

 

Het UWV rapporteert ook dat ruim de helft van de niet werkende werkzoekende jongeren geen 

startkwalificatie heeft. Zie tabel 2. 

 

Tabel 2. NietTabel 2. NietTabel 2. NietTabel 2. Niet----werkende werkzoekende jongeren naar opleidingsniveau, Utrechtwerkende werkzoekende jongeren naar opleidingsniveau, Utrechtwerkende werkzoekende jongeren naar opleidingsniveau, Utrechtwerkende werkzoekende jongeren naar opleidingsniveau, Utrecht----MiddenMiddenMiddenMidden2222 

Opleidingsniveau basisonderwijs vmbo/ 

mavo 

mbo- 

1 en 2 

Havo/vwo mbo- 

3 en 4 

Hbo/wo 

Aantal jongeren 

augustus 2012 
369 407 259 111 323 260 

 

Verder blijkt dat de werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren veel hoger is dan 

onder autochtone en westers allochtone jongeren. Een analyse voor de stad Utrecht leert dat het 

werkloosheidspercentage onder niet-westers allochtone jongeren ruim twee keer zo hoog is als 

het stedelijk gemiddelde. 

 

Daarnaast blijkt uit gegevens van de mbo-instellingen het signaal dat honderden jongeren in 

het mbo dreigen uit te vallen wegens gebrek aan leerwerkplekken (de zogenoemde BBL-

plekken). 

 

Jongeren in beeldJongeren in beeldJongeren in beeldJongeren in beeld    

Yildiz (26 jaar): "Ik heb geen opleiding afgemaakt, alleen mijn vmbo. Daarna heb ik wel een paar 

opleidingen geprobeerd bij het ROC, maar het is helaas niet gelukt. Ik heb een tijdje ICT gedaan en toen 

detailhandel. Detailhandel had ik bijna gehaald op niveau 2 maar toen ben ik toch gestopt, ik was teveel 

bezig met mijn vrienden enzo, ik ben echt stom geweest. Nu ben ik serieuzer dan toen, ik wil een huisje 

voor mezelf dus ik moet echt gaan werken. Maar het lukt niet, overal willen ze diploma's. Dat wil ik ook 

graag, ik had me ingeschreven voor een BBL op het ROC maar dan moet je zelf een werkleerbaan gaan 

zoeken. Dat is nog moeilijker, soms willen ze je wel aannemen maar dan onbetaald en dat kan niet, ik heb 

toch een inkomen nodig. Ik blijf het wel proberen maar ik ben bang dat het niet gaat lukken." 

 

GGGGevolgen evolgen evolgen evolgen invoering entreeinvoering entreeinvoering entreeinvoering entree----opleidingopleidingopleidingopleiding        

Met ingang van 1 augustus 2014 wordt de entreeopleiding  ingevoerd in het mbo. De 

entreeopleiding vervangt de huidige niveau 1 opleidingen in het mbo. Instroom op niveau 2 en 

hoger is vanaf dan niet meer drempelloos. Entreeopleidingen zijn drempelloos en bedoeld voor 

jongeren zonder vo-diploma. De entreeopleiding kent een bindend3 studieadvies na vier 

maanden. De jongeren die een negatief studieadvies krijgen kunnen hun opleiding dus niet 

afronden met een diploma gaan mogelijk een beroep doen op (zorg)voorzieningen van 

ketenpartners, gemeenten, het UWV Werkbedrijf en andere instellingen. Deze jongeren zijn 

kwetsbaar op de arbeidsmarkt, omdat zij geen startkwalificatie hebben en nog niet voldoende 

zijn voorbereid op een werkend bestaan.  

 

 

 

                                                      

2 Bron: UWV Arbeidsmarktanalyse Utrecht-Midden 2012. Een startkwalificatie is een diploma op mbo 2-niveau of hoger. 

3 Dit advies is overigens alleen bindend als het een negatief advies is. 
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Conclusie Conclusie Conclusie Conclusie     

Op basis van de cijfers en de maatschappelijke ontwikkelingen kunnen we stellen dat het 

noodzakelijk is om acties uit te voeren om de jeugdwerkloosheid te verminderen. Dit vanwege 

twee redenen: enerzijds mag niet één jongere aan de zijlijn staan, omdat dit hun ontwikkeling 

van kennis, vaardigheden en werknemerscompetenties belemmert, anderzijds hebben 

werkgevers op de lange termijn op grote schaal jongeren nodig. Volgens de regionale 

arbeidsmarktprognose van het UWV voor 2017 is de banengroei marginaal hoger dan de groei 

van de beroepsbevolking4. Verder vooruitkijkend verwacht het EIM in een prognose, uitgevoerd 

in opdracht van de Kamer van Koophandel, dat in 2020 de werkloosheid in Midden-Nederland 

verder opgelopen zal zijn5. Die toename van de werkloosheid vindt echter onevenredig hard 

plaats onder laag- en middelbaar opgeleiden, vergeleken met hoger en wetenschappelijk 

opgeleiden. De ontwikkelingen aan vraag- en aanbodzijde leiden tot verwachte tekorten aan 

gekwalificeerd personeel op hoger en wetenschappelijk niveau. 

De tekorten zullen zich hoofdzakelijk voordoen in de clusters gezondheid & technologie 

(middelbare, hogere en wetenschappelijk zorgberoepen), bouwen & ontwerpen en metaal & 

maakindustrie (middelbare en hogere technische beroepen), en transport & logistiek (vooral 

lagere transportberoepen). De tekorten zullen zich, aldus de onderzoekers, vertalen in moeilijk 

vervulbare vacatures. Door jongeren nu een plaats op de arbeidsmarkt te bieden (met 

bijzondere aandacht voor genoemde sectoren) levert dit op termijn voor zowel jongeren als 

werkgevers winst op. 

 

Jongeren in beeldJongeren in beeldJongeren in beeldJongeren in beeld    

Sheila, jonge vrouw van 22 jaar, alleenstaand met dochtertje van 1,5 jaar, woont tijdelijk in bij haar vader. 

Ze heeft de opleiding mbo 4 Pedagogisch Medewerker afgerond en heeft geen werk. Ze zoekt een baan in 

de kinderopvang, wil graag op zichzelf wonen als ze een baan heeft, momenteel moeite met vinden van 

werk. Ze komt niet in aanmerking voor urgentie voor woning dus moet verplicht bij vader blijven wonen of 

particulier huren wat praktisch onmogelijk is gezien haar situatie. Ze vraagt zich ook af of ze de 

kinderopvang (twee dagen per week) wel kan betalen met haar loon straks, ze is immers nog onder de 23 

jaar. 

 

NAAR EEN ACTIEPLANNAAR EEN ACTIEPLANNAAR EEN ACTIEPLANNAAR EEN ACTIEPLAN    

Op basis van de probleemanalyse komen wij tot de volgende speerpunten voor de invulling van 

het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid. 

    

SpeerpuntenSpeerpuntenSpeerpuntenSpeerpunten    

1. Jongeren beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt  

Doelgroep: jongeren zonder startkwalificatie die dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn uit 

het onderwijs vanwege een tekort aan praktijkopleidingsplaatsen. Daarnaast wordt ingezet op 

het voorbereiden van jongeren op de arbeidsmarkt in het laatste jaar van hun opleiding. 

 

2. Jongeren in kwetsbare posities vinden werk 

Doelgroep: jongeren met een startkwalificatie in kwetsbare posities die moeite hebben met het 

vinden van aansluiting op de arbeidsmarkt; ook als de economie weer aantrekt. Voor deze 

jongeren is extra inzet nodig om ze geplaatst te krijgen bij een werkgever. 

                                                      

4 Bron: UWV Arbeidsmarktprognos 2012-2013 met een doorkijk naar 2017. 

5 Bron: EIM, De Arbeidsmarkt van Midden-Nederland 2020. 
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Jongeren in kwetsbare posities zijn jongeren met een uitkering (WWB, WW of Wajong), jongeren 

met leer- en gedragsproblemen, en jongeren uit multiprobleem gezinnen. Ook gaat het om 

jongeren die op een andere wijze een achterstand hebben ten opzichte van andere jongeren. 

 

3. Jongeren blijven fit voor de arbeidsmarkt en creëren kansen 

Doelgroep: jongeren met startkwalificatie en hoogopgeleide jongeren die ondanks hun diploma 

geen goede match kunnen vinden op de huidige arbeidsmarkt. Tijdens de economische crisis is 

het noodzakelijk om deze jongeren fit te houden voor de arbeidsmarkt en te zorgen dat zij 

werkervaring opdoen en we hen stimuleren om hun eigen kansen te creëren door bijvoorbeeld 

ondernemerschap. 

 

Jongeren in beeldJongeren in beeldJongeren in beeldJongeren in beeld    

Marloes, 26 jaar, hbo geschoold, heeft een parttime baan als postbezorger echter dit is niet genoeg om 

van rond te komen. 

Ze is nog steeds hard aan het solliciteren naar werk met meer uren maar ze heeft een hoge studieschuld, 

wordt somber van het thuiszitten en vindt het moeilijk om na veel afwijzingen gemotiveerd te blijven en 

weinig geld om handen te hebben.  

 

 

UitgangspuntenUitgangspuntenUitgangspuntenUitgangspunten    

Voor de in dit plan voorgestelde acties zijn de volgende uitgangspunten leidend: 

 

• Actiegericht 

Dit houdt in dat er gekozen is voor concrete maatregelen direct gericht op jongeren en 

snel effect hebben met minimale overheadkosten  

 

• Actieve rol voor jongeren waar mogelijk 

Jongeren krijgen een belangrijke rol in de uitvoering en ontwikkeling van maatregelen, 

door zelf in contact te treden met werkgevers, zich voor te bereiden op een plaats op de 

arbeidsmarkt en mee te denken/doen met gemeenten over de ontwikkeling en 

uitvoering van het actieplan jeugdwerkloosheid.  

 

• Werkgeversgericht werken 

We willen een actieve inbreng van werkgevers in dit actieplan. Zo werken we de 

instrumenten die we voor werkgevers inzetten (de grootste post in de begroting) samen 

met werkgevers uit, zodat we flexibel kunnen inspelen op de vraag van werkgevers. 

Waar mogelijk sluiten we daarbij zo veel mogelijk aan bij bestaande netwerken als het 

Economic Board Utrecht. Uiteraard spreken we werkgevers daarbij ook aan op hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

 

• Effectiviteit en efficiëncy  

Oftewel: we willen zo veel mogelijk effect bereiken met zo min mogelijk 

middelen/overhead. 

 

• Duurzaamheid initiatieven 

Om te voorkomen dat alle activiteiten stoppen na 2014.  
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• Regionale aanpak samenwerking voortzetten (keuze instrumenten en voorstellen uit het 

veld en voortgangsbewaking van de uitvoering)  

 

• Aanvullend op bestaande maatregelen 

 

• Voorbeeldfunctie gemeente als werkgever  
Gemeenten treden niet alleen op als intermediair en subsidieaanvrager maar betekenen 

in hun rol als werkgever ook iets voor de werkzoekende jongeren. 

 

 

Jongeren in beeldJongeren in beeldJongeren in beeldJongeren in beeld    

Jasmijn (24): "Ik heb na mijn studie SPH een paar jaar gewerkt in jeugdinstellingen. Ik had het erg naar 

mijn zin bij mijn laatste baan en ze waren heel tevreden over me, maar vanwege bezuinigingen kon mijn 

contract niet meer verlengd worden. Ik ben druk bezig met solliciteren maar het is echt moeilijk. Ik 

solliciteer ook op andere functies hoor, zoals administratief medewerker en ik heb het zelfs bij het 

Kruidvat geprobeerd, daar zochten ze ook mensen. Maar dan zeggen ze weer dat ik te hoog opgeleid ben 

en dat ze bang zijn dat ik niet lang zal blijven. Dat snap ik ook wel, als ik weer in mijn vakgebied kan gaan 

werken ben ik inderdaad zo weg. Maar zo'n baan is nu moeilijk te vinden en ondertussen heb ik wel 

inkomen nodig." 
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3333    Bestaande initiatievenBestaande initiatievenBestaande initiatievenBestaande initiatieven    
 

 

InleidingInleidingInleidingInleiding 

Jeugdwerkloosheid is geen nieuw fenomeen. In de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden is er dan 

ook al een scala aan initatieven gericht op de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Dit betreft 

deels reguliere activiteiten, deels projecten. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de bestaande 

initiatieven vanuit gemeenten en onderwijsinstellingen die specifiek op jongeren gericht zijn.  

Daarnaast zetten ook nog vele maatschappelijke organisaties en vrijwilligers zich in voor 

jongeren op de arbeidsmarkt. Het hier gepresenteerde overzicht is dan ook niet uitputtend. 

    

Bestaande aanpak Bestaande aanpak Bestaande aanpak Bestaande aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) en convenant VSV 2012voortijdig schoolverlaten (VSV) en convenant VSV 2012voortijdig schoolverlaten (VSV) en convenant VSV 2012voortijdig schoolverlaten (VSV) en convenant VSV 2012----2015201520152015    

De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) en de 

leerplichtambtenaren van de gemeenten in de arbeidsmarktregio Utrecht werken nauw samen 

met het onderwijs om schooluitval te voorkomen. Dit betreft begeleiding aan jongeren die 

ongeoorloofd verzuimen en jongeren die (dreigen) het onderwijs te verlaten. In het huidige 

convenant VSV is ruime aandacht voor Loopbaanbegeleiding voor jongeren in VO en mbo. 

Daarnaast is er extra inzet op de begeleiding bij het zoeken naar en vasthouden van een 

leerbaan.     

In de gemeente Utrecht lopen daarnaast de projecten JINC en Champs on Stage.  

JINC helpt jongeren op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Jaarlijks gaan ruim 3.500 

leerlingen van de basisschool en het vmbo op Bliksemstage, krijgen zo'n 1.000 vmbo-leerlingen 

een sollicitatietraining van professionals uit het bedrijfsleven en volgen 50 leerlingen het 

programma Ondernemen doe je zo!.   

Champs on Stage biedt een “leerroute” gericht op oriëntatie en inzetbaarheid op de 

arbeidsmarkt voor leerlingen in het derde en vierde jaar van het vmbo. De 

workshops, bedrijfspresentaties, stages en mentorgesprekken dragen eraan bij dat leerlingen 

beter gemotiveerd en bewuster kiezen voor een vervolgstudie en/of beroep.  

 

Jongeren in beeldJongeren in beeldJongeren in beeldJongeren in beeld    

Rashid, 25 jaar, geen startkwalificatie, zit al meer dan een jaar thuis omdat het niet lukt om aan het werk 

te komen. 

Hij wil in september weer graag naar school om een BBL studie te gaan doen. 

Ali is erg somber door het lange thuis zitten, met weinig geld, hoge schulden en weinig perspectief. 

    

Bestaande initiatieven jongeren in een kwetsbBestaande initiatieven jongeren in een kwetsbBestaande initiatieven jongeren in een kwetsbBestaande initiatieven jongeren in een kwetsbare positieare positieare positieare positie    

In de hele regio zijn voorzieningen voor jongeren met een arbeidshandicap door o.a. social 

return en aanbod beschutte werkplaatsen.  

Vanuit het lokale jeugdbeleid zijn er projecten om jongeren een goede vrijetijdbesteding te 

bieden. Specifiek voor jongeren met crimineel, overlastgevend of hinderlijk gedrag zijn acties 

om dit gedrag te veranderen (analyse en begeleiding groepen jongeren op straat 

Beke/Ferwerda).  

In de stad Utrecht is voor deze risicojongeren specifiek dagbestedingsaanbod ingekocht en 

loopt er een pilot om risicojongeren naar opleiding of werk te begeleiden.  
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Voor kwetsbare jongeren die ondersteuning nodig hebben om de weg terug naar school te 

vinden is “Back to school” opgericht. In het kader van het actieplan Jeugdwerkloosheid wordt de 

aanpak rondom risicojongeren en "Back to school" mogelijk ook uitgerold naar de 

regiogemeenten. Daarnaast wordt het aanbod opengesteld, zodat ook de regiogemeenten 

gebruik kunnen maken van dit aanbod. 

Gemeenten uit de regio Krommerijn Heuvelrug voeren diverse acties uit om jongeren te 

ondersteunen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Voorbeelden zijn acties om 

maatschappelijk betrokken ondernemers te verbinden met jongeren uit de jeugdzorg, trajecten 

voor tienermoeders, herorientatietrajecten voor uitkeringsgerechtigden, maatjesprojecten en 

specifiek voor jongeren georganiseerde werkervaringsplaatsen en leerwerkplekken. 

Tot slot is de gemeente Utrecht onlangs gestart met een pilot voor werkende jongeren zonder 

startkwalificatie, om hen naast hun werk een opleiding te laten volgen die leidt tot een 

startkwalificatie. Hierdoor zijn zij minder kwetsbaar op de arbeidsmarkt.   

    

Jongeren in beeldJongeren in beeldJongeren in beeldJongeren in beeld    

Yasmine (21 jaar): "Vorige zomer heb ik mijn mbo 3 diploma Administratief medewerker behaald. Ik ben 

dus al maanden op zoek naar werk maar ik kan echt niks vinden. Overal vragen ze werkervaring en dat heb 

ik niet, behalve mijn stages. Of ze hebben liever iemand met mbo 4. Ik wil graag werkervaring krijgen, 

maar ze moeten me wel de kans geven! Ik ben wel drie keer op gesprek geweest, maar dat is niks 

geworden. Die bedrijven heb ik wel gebeld en toen hebben ze me verteld dat ze de procedure toch verder 

gaan doen met kandidaten die al een paar jaar gewerkt hebben als administratief medewerker. Ik denk 

er wel over om nog door te gaan met mbo 4, misschien maak ik dan meer kans, maar dan duurt het nog 

langer voordat ik werkervaring krijg." 

    

Jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt Jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt Jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt Jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt     

Beroepsopleidingen bereiden jongeren voor op de arbeidsmarkt door het leren opstellen van 

een CV en oriëntatie op de arbeidsmarkt. Ook zijn er diverse websites voor jongeren.  

Werkgeversservicepunten leggen contacten met werkgevers om een kandidaat te vinden voor 

vacatures en zetten de beschikbare werkgeversinstrumenten ook voor jongeren in. Voor de nog 

niet plaatsbare jongeren zijn verschillende re-integratietrajecten beschikbaar.  

In de stad Utrecht is het jongerenloket structureel ingebed in de organisatie en door de nauwe 

samenwerking met ROC en RMC is er een focus op het begeleiden van jongeren naar het 

onderwijs. Er wordt extra formatie ingezet om jongeren naar werk te begeleiden. 

Ook KrommeRijn Heuvelrug heeft een jongerenloket, waarin de sociale dienst en RMC 

participeren en de loopbaancoach van het ROC een wekelijks spreekuur houdt. In deze regio 

worden ook profielkaarten gemaakt van jongeren waarmee zij zich kunnen profileren richting 

werkgevers. 

In de Lekstroom gemeenten begeleidt het jongerenloket jongeren naar werk en scholing voordat 

zij in de uitkering terechtkomen. Dit wordt verder doorontwikkeld door Werk en Inkomen 

Lekstroom in samenwerking met het RMC.
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4444    Nieuwe acties en initiatievenNieuwe acties en initiatievenNieuwe acties en initiatievenNieuwe acties en initiatieven    

InleidingInleidingInleidingInleiding    

Dit hoofdstuk bevat de uitwerking van de concrete nieuwe acties die onderdeel zijn van het 

actieplan. Voordat we de acties beschrijven, schetsen we eerst de beleidsmatige speerpunten en 

de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de gemaakte keuzes. 

    

ACTIESACTIESACTIESACTIES    

Op basis van de hiervoor genoemde speerpunten en uitgangspunten komen we tot 

onderstaande nieuwe acties c.q. initiatieven. Sommige initiatieven zijn al in voorbereiding door 

partijen, in andere initiatieven geloven we sterk. Met name omdat deze initiatieven voortkomen 

uit ondernemerschap zelf, risico’s nemen maar ook passen bij de doelgroep zelf of bij de 

manier waarop je in de huidige tijd met een krappe arbeidsmarkt nog aan een baan komt. Niet 

via een vacature waar honderden mensen op schrijven, maar omdat iemand via-via jou 

persoonlijk een kans wil geven. Hieronder benoemen we per speerpunt de acties die we in het 

kader van het actieplan 2013-2014 willen uitvoeren.    

 

SPEERPUNT 1SPEERPUNT 1SPEERPUNT 1SPEERPUNT 1    

JONGEREN JONGEREN JONGEREN JONGEREN BETER KWALIFICEREN VBETER KWALIFICEREN VBETER KWALIFICEREN VBETER KWALIFICEREN VOOR DE ARBEIDSMARKTOOR DE ARBEIDSMARKTOOR DE ARBEIDSMARKTOOR DE ARBEIDSMARKT    

De middelen voor het actieplan Jeugdwerkloosheid willen de gezamenlijke partijen vooral 

inzetten om voor meer jongeren een leerwerkbaan en opleidingsplaats te vinden6. Ook zetten 

we in op brede preventie richting jongeren in het laatste jaar van hun opleiding om hen te 

stimuleren zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt na het behalen van een diploma. Daarnaast 

is het van belang jongeren die zijn uitgevallen zonder startkwalificatie terug te leiden naar 

school. 

    

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE 1111::::    Sluitende aanpak van terugleiden naar opleiding en voorkomen van schooluitval Sluitende aanpak van terugleiden naar opleiding en voorkomen van schooluitval Sluitende aanpak van terugleiden naar opleiding en voorkomen van schooluitval Sluitende aanpak van terugleiden naar opleiding en voorkomen van schooluitval mbombombombo        

Doelen:  

- voorkomen van schooluitval in de BBL7 van jongeren zonder praktijkopleidingsplaats  

- het creëren van extra leerwerkbanen en stageplaatsen 

- instroom van werkloze jongeren zonder startkwalificatie in een opleiding met leerbaan/stage 

- het ontwikkelen van een duurzame werkwijze en sluitende aanpak in de toeleiding naar een 

opleiding en het voorkomen van schooluitval om redenen van arbeidsmarktproblematiek. 

 

Concreet: 

- extra leerwerkbanen door bijvoorbeeld 1 BBL leerwerkplek in te zetten voor 2 BOL 

praktijkopleidingsplaatsen. 

- extra inzet van BBL-coaches om uitval te voorkomen. 

- op basis van concrete casussen samenwerkingsafspraken maken met leerwerkloket, gemeente 

en mbo. Oplossingen van de casussen wordt gezocht in: creëren van extra leerwerkbanen, 

ombuiging van BBL naar BOL, jongeren aannemen in opleiding én branchegerichte 

werkgeversacties. 

 

                                                      

6 De acties behorende bij dit speerpunt vinden plaats aansluitend op School Ex 2.0 Zie verder hoofdstuk 3. 

7 Beroepsbegeleidende leerweg. 



 

 14 

Resultaten: 

- 300 extra leerwerkbanen en 150 teruggeleide jongeren; 

- alle jongeren die uitvallen zonder startkwalificatie zijn in beeld; 

- een duurzame werkwijze of set aan afspraken is ontwikkeld om de sluitende aanpak van 

terugleiden naar opleiding en voorkomen van schooluitval te borgen. Een en ander is vastgelegd 

in een samenwerkingsovereenkomst. 

 

ACTIE 2ACTIE 2ACTIE 2ACTIE 2        Stimuleren bewustwording arbeidsmarkt bij jongeren in laatste jaar opleiding Stimuleren bewustwording arbeidsmarkt bij jongeren in laatste jaar opleiding Stimuleren bewustwording arbeidsmarkt bij jongeren in laatste jaar opleiding Stimuleren bewustwording arbeidsmarkt bij jongeren in laatste jaar opleiding     

Doel: 

Schoolgaande jongeren meer bewust maken van de (on)mogelijkheden op de arbeidsmarkt en 

hun eigen houding waardoor zij meer en eerder verantwoording nemen over hun eigen 

toekomst. 

 

Concreet: 

a) scholen en gemeenten (RMC/leerplicht, sociale zaken, Centra Jeugd & Gezin en  

jongerenwerk) plaatsen dezelfde tekst op hun website om jongeren te attenderen op 

bestaande voorzieningen om zich te oriënteren op de (on)mogelijkheden op de 

arbeidsmarkt zoals informatie op diverse websites over (vervolg) opleidingen, solliciteren en 

de arbeidsmarkt. 

b) scholen en andere betrokken partijen attenderen jongeren op deze informatie tijdens 

contactmomenten. 

c) schoolgaande jongeren organiseren zelf netwerkbijeenkomsten met werkgevers en 

workshops (fysiek en/of digitaal) over solliciteren, zoekgedrag, werknemersvaardigheden. 

d) bij aanmelding voor een opleiding informeren mbo-instellingen over 

arbeidsmarktmogelijkheden per opleiding/beroep 

 

Resultaat: 

Informatie voor jongeren over de arbeidsmarkt en jongeren worden geprikkeld om na te denken 

over hun toekomst. Meer jongeren kiezen een vervolgopleiding of beroep waar de kansen op 

werk relatief groot zijn.  

 

    

SPEERPUNT 2SPEERPUNT 2SPEERPUNT 2SPEERPUNT 2    

JONGEREN IN KWETSBARJONGEREN IN KWETSBARJONGEREN IN KWETSBARJONGEREN IN KWETSBARE POSITIES BEGELEIDEE POSITIES BEGELEIDEE POSITIES BEGELEIDEE POSITIES BEGELEIDEN NAAR WERK, EVENTUEN NAAR WERK, EVENTUEN NAAR WERK, EVENTUEN NAAR WERK, EVENTUEEL IN COMBINATIE METEL IN COMBINATIE METEL IN COMBINATIE METEL IN COMBINATIE MET    

EEN OPLEIDINGEEN OPLEIDINGEEN OPLEIDINGEEN OPLEIDING    

 

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE 3333    Regionaal ambassadeursnetwerk werkgeversRegionaal ambassadeursnetwerk werkgeversRegionaal ambassadeursnetwerk werkgeversRegionaal ambassadeursnetwerk werkgevers 

Doel: 

Kansen creëren bij werkgevers voor jongeren met inzet van de persoonlijke netwerken van 

bestuurders en managers. Bestuurders en managers hebben persoonlijke netwerken die voor 

jongeren interessant zijn. Het is de kunst om met, een beroep op de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, deze netwerken in te zetten voor het realiseren van banen voor de 

jongeren. 

 

Concreet:    

a) Bestuurders en managers van de regiogemeenten en onderwijsinstellingen (mbo) activeren 

hun netwerk. Zij vragen aan relaties of die -op vrijwillige basis- ook een jongere verder 
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willen helpen. Ieder selecteert 5 jongeren uit de beschikbare cv’s van jongeren die zij 

denken te kunnen koppelen aan een relatie of goed netwerkcontact voor het realiseren van 

een (leer)baan. Het gaat om een ‘match’, ook bij degene die zijn netwerk benut voor de 

jongere. Zij mogen indien gewenst een gesprek aangaan met de jongere voordat zij 

koppelen (soort sollicitatiegesprek, nuttige ervaring aan beide kanten). Vervolgens 

arrangeert de bestuurder binnen twee maanden minimaal 1 gesprek in hun netwerk voor de 

jongere. Bij succesvolle matches door bestuurders publiciteit genereren. 

b) Werkgeversservicepunten, leerwerkloket, jongerenloket, UWV en 

werkgeversaccountmanagers van gemeenten meenemen in deze aanpak. Kunnen zij voor 

deze groep jongeren wat betekenen?   

c) Grote organisaties kunnen optreden als ambassadeur (bijv. business club FC Utrecht) en een 

speciaal evenement organiseren om de jongeren en werkgevers in contact te brengen. 

 

Resultaat: 

100 jongeren waarvoor bestuurders en managers hun netwerk actief inzetten. 

 

 

AAAACTIE CTIE CTIE CTIE 4444    Jongeren een gezicht geven Jongeren een gezicht geven Jongeren een gezicht geven Jongeren een gezicht geven  

Doel: 

Jongeren sterk maken/een gezicht geven om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

Zodra de potentiële werkgever een concreet gezicht heeft bij de jongere is de werkgever eerder 

geneigd de jongere een kans te geven. Ook willen we de werkgevers aanspreken op hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het gezamenlijke probleem van de 

jeugdwerkloosheid. 

 

Concreet: 

a) Jongeren een gezicht/verhaal geven door het opstellen van profielen (wie ben ik, wat wil ik 

en wat kan ik) met foto (personal branding). Waar mogelijk ook positieve ervaringen van 

werkgevers met de doelgroep etaleren.  

b) Een website, waarop het Jong talent van de dag wordt gepresenteerd 

c) Ook positieve ervaringen  

 

Resultaat: 

200 jongeren hebben een profiel en 50 'talent-en van de dag' zijn gepresenteerd. 

    

    

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE 5555    JobhunterJobhunterJobhunterJobhunter    

Doel: 

Actief op zoek naar werkgevers die kwetsbare jongeren/moeilijk plaatsbare jongeren een kans 

willen geven. In de werkgeversbenadering wordt uitgegaan van de vraag van de werkgever, 

zonder extra individuele aandacht voor het plaatsen van de kwetsbare jongeren, zullen zij niet 

direct geplaatst worden. Het is hierbij nadrukkelijk niet de bedoeling om het vraaggericht 

werken los te laten, maar de ervaring leert dat we voor kwetsbare jongeren die niet via het 

vraaggericht werken kunnen worden geplaatst, een extra instrument nodig hebben. De 

jobhunter staat in directe verbinding met de werkgeversservicepunten in de regio en wordt met 

name ingezet in het mkb.  
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Concreet: 

a) Aanstellen van twee jobhunters, die aangesloten zijn op alle bestaande 

werkgeversservicepunten in regio Utrecht-Midden  

b) Jobhunters krijgen jongeren aangemeld vanuit verschillende projecten en 

organisatieonderdelen  

c) Jobhunters gaan op pad met een (profiel van de) jongere naar een potentiële werkgever. 

 

Resultaat: 

De jobhunter(s) hebben 200 jongeren gematcht aan een baan. 

    

    

SPEERPUNT 3SPEERPUNT 3SPEERPUNT 3SPEERPUNT 3    

JONGEREN FIT HOUDEN JONGEREN FIT HOUDEN JONGEREN FIT HOUDEN JONGEREN FIT HOUDEN VOOR DE ARBEIDSMARKTVOOR DE ARBEIDSMARKTVOOR DE ARBEIDSMARKTVOOR DE ARBEIDSMARKT    

    

ACTIE  ACTIE  ACTIE  ACTIE  6666    WerkgeversinstrumentenWerkgeversinstrumentenWerkgeversinstrumentenWerkgeversinstrumenten samen met werkgevers uitwerken samen met werkgevers uitwerken samen met werkgevers uitwerken samen met werkgevers uitwerken    

Doel: 

Werkgevers ontzorgen en faciliteren om (leerwerk) banen aan te bieden aan jongeren. De 

werkgeversinstrumenten moeten regelluw zijn en een focus hebben op het bieden van 

ondersteuning in natura (jobcoaching, stagebegeleiding) in plaats van een cash bedrag aan te 

bieden. Het gaat in het actieplan om specifieke werkgeversinstrumenten voor jongeren 

aanvullend op de bestaande werkgeversinstrumenten. 

 

Concreet: 

Onderzoeken waar de behoefte van werkgevers ligt. In de zomerperiode worden in samenspraak 

met de werkgeverskoepels VNO NCW Midden en MKB Midden8 een aantal van de onderstaande 

instrumenten nader uitgewerkt:  

a) Financiering startersbeurs  

b) Ontwikkelen en aanbieden stagevouchers  

c) Jobcoaching  

d) Jongerenvoucher voor (leerwerk) banen 

e) Ontzorgen van werkgevers door hen administratief te ondersteunen bij realisatie van de 

instrumenten en nazorg. 

 

Resultaat: 

We gaan in gesprek met werkgevers(organisaties) over de invulling van deze instrumenten. 

Onderzoek naar haalbaarheid en mogelijkheden startersbeurs en stagevoucher. 200 jongeren 

zijn met behulp van een instrument aan een baan geholpen. 

 

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE 7777    Jongeren voor jongerenJongeren voor jongerenJongeren voor jongerenJongeren voor jongeren----initiatieveninitiatieveninitiatieveninitiatieven    

Doel: 

Inzet van jongeren, die werkervaring opdoen en een netwerk opbouwen door andere 

werkzoekende jongeren te helpen. De uitwerking van deze actie willen we zoveel mogelijk aan 

de jongeren zelf laten. Zij moeten met een plan komen hoe zij zichzelf en andere 

werkzoekende jongeren het beste kunnen ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan:  

 

                                                      

8 wegens ziekte kon tot twee keer toe een overleg over het actieplan met deze koepels geen doorgang vinden. 
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Concreet: 

a) Een groep jongeren stelt een actieplan op om acquisitie en/of ontmoeting met elkaar te 

realiseren.  

b) Deze groep werkt samen met werkgeversservicepunten en ondernemerskringen. 

c) Leden van de groep ondersteunen de acquisiteur van het Werkgeversservicepunt (WGSP) om 

op zoek te gaan naar jongerenbanen. 

d) WGSP’s ondersteunen de groep in het telefonisch benaderen van werkgevers om hen aan te 

spreken op maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

e) De groep organiseert trainingen, workshops (masterclasses). 

f) De groep zet social media in om jongeren te werven en voorlichting te geven.  

g) Jongeren krijgen begeleiding van een buddy (bijvoorbeeld werkende jongeren). 

 

Resultaat: 

Het ondersteunen van minimaal 3 initiatieven van jongeren voor jongeren binnen de 

arbeidsmarktregio. 

    

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE 8888    Stimuleren ondernemerschapStimuleren ondernemerschapStimuleren ondernemerschapStimuleren ondernemerschap    

Doel: 

Het stimuleren van jongeren met ondernemersgeest om een eigen bedrijf te starten. Dit biedt 

niet alleen kansen voor high potentials die we feitelijk alleen met potentiële investeerders in 

contact hoeven te brengen, maar ook voor sommige voortijdig schoolverlaters9 die met de 

juiste begeleiding een succesvolle onderneming kunnen starten. Bij dit initiatief sluiten we waar 

mogelijk aan bij de activiteiten van de Utrechtse OndernemersAcademie (UOA). 

 

Concreet: 

• Matchen van burgerinitiatieven/ jonge ondernemers met potentiële investeerders/ 

werkgevers 

• Ondernemers voor ondernemers: we werven in ondernemerskringen enkele ondernemers 

vinden die startende jonge ondernemers met raad en daad willen bijstaan om hen een 

goede start te laten maken. Eerst begeleiding met een business plan en alle 

randvoorwaarden, dan koppelen aan ondernemer met goed lopend bedrijf in zelfde sector 

 

Resultaat: 

25 jongeren starten een eigen onderneming  

    

    

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE 9 9 9 9     Gemeenten geven goede voorbeeld  als werkgever  en ambassadeur Gemeenten geven goede voorbeeld  als werkgever  en ambassadeur Gemeenten geven goede voorbeeld  als werkgever  en ambassadeur Gemeenten geven goede voorbeeld  als werkgever  en ambassadeur     

    

Gemeenten als werkgeverGemeenten als werkgeverGemeenten als werkgeverGemeenten als werkgever    

Welke muren willen gemeenten afbreken om jongeren een kans te geven op werk binnen de 

organisatie? Gemeenten hebben een breed aanbod van werk, maar zijn beperkt in de 

mogelijkheden om werk aan te bieden. Obstakels voor gemeenten als werkgevers zijn net als bij 

andere werkgevers de uitkeringsverplichting (WW voor van vertrek van medewerkers die geen 

werk meer hebben), beschikbare tijd om jongeren te begeleiden, het aanbod van regulier 

betaald werk en beschikbare middelen. Uit gesprekken met jongeren blijkt dat zij in eerste 

instantie op zoek zijn naar betaald regulier werk, maar ook bereid zijn om op een andere 

                                                      

9 Zo waren Bill Gates, Steve Jobs en Mark Zuckerberg alledrie voortijdig schoolverlater. 
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manier werkervaring op te doen, waarmee zij een netwerk opbouwen. Dit is belangrijk omdat 

het grootste deel van banen wordt verkregen via netwerkcontacten.  

 

Doel: 

Het goede voorbeeld geven als ambassadeur en werkgever. Dit kan concreet door de volgende 

acties in te zetten: 

 

• Snuffelstage 

Een jongere loopt mee met een medewerker die het werk doet wat zij ambiëren. Tevens krijgen 

zij een oriëntatieprogramma om het werkveld binnen de gemeente te leren kennen.  

 

• Actief op zoek naar stagiaires mbo, hbo en wo 

Gemeenten bieden momenteel stages aan mbo en hbo studenten. Hierin kunnen wij een meer 

actieve rol spelen door het opbouwen van contacten met onderwijsinstellingen en het plaatsen 

van een aanbod van stages op een daarvoor reeds ontwikkelde websites. Daarnaast kunnen wij 

ons ook richten op wo studenten. Universiteiten bieden gemeenten de mogelijkheid om een 

onderzoeksvraag voor te leggen bij de zogenaamde Kennispunten. Het Kennispunt gaat op zoek 

naar gemotiveerde studenten die het onderzoek verrichten en geven begeleiding aan studenten 

en werkgevers. 

 

• Open (ontmoetings)dagen 

Voor VO leerlingen is er bij gemeenten vaak een programma in het kader van de 

maatschappelijke stages. Leerlingen maken kennis met gemeenten en verrichten eenvoudige 

werkzaamheden. Een dergelijk programma kan ook opgesteld worden voor jongeren die net 

hun diploma hbo of wo hebben behaald. Hiermee laten wij zien dat wij een aantrekkelijke 

werkgever zijn en bieden jongeren de kans hun netwerk te vergroten. Dit kan ook worden 

uitgebreid naar bedrijven en kennisinstellingen. 

 

• Traineeships 

We willen traineeships benutten voor jongeren met algemene opleiding om vakspecialist te 

worden. Voor gemeenten is het moeilijk om vakspecialisten te vinden op het terrein van de 

Ruimtelijke Ordening en Financiën. Voor deze functies kunnen wij een traineeship aanbieden: 

een programma waarin jongeren deels werken en deels (breed) opgeleid worden. Na het traject 

kunnen zij instromen.  

    

Gemeenten als ambassadeur Gemeenten als ambassadeur Gemeenten als ambassadeur Gemeenten als ambassadeur     

Tot op heden zijn slechts een aantal vertegenwoordigers van gemeenten betrokken bij de 

voorbereidingen op het actieplan. Voorstel is om deze groep (ambassadeurs) uit te bereiden 

met personeelsconsulenten, bedrijfscontact functionarissen, accountmanagers van de 

werkgeversservicepunten. 

 

Resultaat: 

Alle gemeenten realiseren samen 400 stage/leerwerkplekken op verschillende niveaus binnen 

hun organisaties gedurende het actieplan jeugdwerkloosheid.    
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5555    Partners en projectenPartners en projectenPartners en projectenPartners en projecten    

InleidiInleidiInleidiInleidingngngng    

Gemeenten kunnen de aanpak van jeugdwerkloosheid niet alleen. Het is juist van belang om in 

samenspraak met betrokken partijen op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt op te 

trekken. In het vorige actieplan jeugdwerkloosheid is bewezen dat een goede 

samenwerkingsstructuur tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zowel publiek als privaat, een 

belangrijke succesfactor is in het aanpakken en oplossen van jeugdwerkloosheid. Het is dan ook 

van belang om ons te richten op de werkgevers en jongeren in samenwerking met andere 

partijen in de arbeidsmarktregio. Deze paragraaf bevat een weergave van de 

samenwerkingspartners in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. Het betreft geen gelimiteerde 

lijst, maar geeft aan met welke partners vanaf de start wordt samengewerkt. Gedurende de 

uitvoering van het actieplan kan het aantal partners uitbreiden al naar gelang de concrete 

samenwerking van de grond komt en een duurzaam karakter heeft. 

Verder wordt in dit hoofdstuk expliciet een verbinding gelegd met drie andere initiatieven. 

Allereerst het School Ex programma 2.0 dat wordt voortgezet binnen de mbo-instellingen met 

subsidie van de Rijksoverheid. Ten tweede de regionale uitwerking van het Techniekpact. En tot 

slot de in het Sociaal Akkoord afgesproken subsidieregeling voor sectorplannen. Voor alledrie 

initiatieven geldt dat het uitgangspunt is om vanuit het actieplan jeugdwerkloosheid zoveel 

mogelijk aan te sluiten met acties op de beide andere initiatieven. Dit vanuit de veronderstelling 

dat we gezamenlijk kunnen zorgen voor een ‘1+1=3’-effect door middelen en acties zoveel 

mogelijk aanvullend op elkaar in te zetten.  

 

Werkgevers(organisaties)Werkgevers(organisaties)Werkgevers(organisaties)Werkgevers(organisaties)    

Door de economische crisis loopt de (jeugd) werkloosheid op. Het bieden van kansen door het 

gunnen van een baan aan jongeren zonder ervaring of het laten opdoen van ervaring op een 

leerwerkplek staat onder druk in de huidige arbeidsmarkt. In de toekomst zal er door 

ontgroening en vergrijzing wel vraag zijn. Wat hebben werkgevers nodig om in de huidige 

economische situatie jongeren toch een kans te geven een baan te vinden? In overleg met 

werkgeversorganisaties, individuele werkgevers en het werkgeversservicepunt Midden-Utrecht 

gaan wij op zoek naar passende maatregelen en hetgeen we als partners kunnen faciliteren om 

het makkelijker te maken. 

Niet alleen MKB en VNO-NCW zijn hierbij van belang maar ook de verschillende 

bedrijfsverenigingen en netwerken zoals Ondernamen en het Economic Board Utrecht. We 

spereken werkgevers daarbij ook aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De 

gemeenten geven daarbij zelf het goede voorbeeld door 400 stages/leerwerkplekken voor 

jongeren aan te bieden. 

    

Jongeren en jongeren organisatiesJongeren en jongeren organisatiesJongeren en jongeren organisatiesJongeren en jongeren organisaties    

Jongeren zelf zijn een goede informatie- en inspiratiebron voor de aanpak en het nadenken 

over initiatieven wat werkt en wat werkt niet. Bij het schrijven van dit plan hebben we regelmatig 

met jongeren van gedachten gewisseld. Daaruit blijkt dat ook (met name hogeropgeleide) 

werkzoekende jongeren zich graag actief inzetten om te helpen bij de bestrijding van de 

jeugdwerkloosheid. Voorbeelden van jongereninitiatieven zijn NLWorkxx, een initiatief 

gevestigd in Zeist en Try before you get the job, een Utrechts jongereninitiatief. Kernmerkend is 
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voor beiden dat het voor en door jongeren wordt gerund en ze met weinig middelen heel 

creatief tot resultaat en bereik van jongeren komen. 

Ook betrekken we jongerenorganisaties zoals FNV Jong, CNV om mee te denken in het 

realiseren van extra kansen in de komende periode om te voorkomen dat er een generatie 

jongeren structureel op achterstand komt te staan vanwege het huidig economische getij. 

 

OnderwijsOnderwijsOnderwijsOnderwijs    

De mbo-instellingen ontvangen evenals gemeenten € 25 miljoen om de jeugdwerkloosheid te 

bestrijden. Onderwijspartners zetten zich in om een betere aansluiting tussen het 

onderwijsaanbod en de arbeidsmarkt te vinden. Hiervoor is het programma SchoolEx 2.0 

opgezet (zie volgende pagina). Daarnaast beraden de mbo's zich op nieuwe instrumenten. De 

mbo-instellingen in de regio werken nu al nauw samen met de gemeenten, onder andere in het 

kader van de aanpak voortijdig schoolverlaten. 

 

Kenniscentra en koepelorganisatie SBBKenniscentra en koepelorganisatie SBBKenniscentra en koepelorganisatie SBBKenniscentra en koepelorganisatie SBB    

De kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven brengen onderwijs en bedrijfsleven bij 

elkaar en voeren binnen hun eigen sector de wettelijke taken uit. Zij zijn actief op vele terreinen 

zoals het erkennen en begeleiden van leerwerkbedrijven, onderhoud van de 

kwalificatiestructuur op het onderwijs en het afstemmen van vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt. SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven) coördineert en 

ondersteunt samenwerkingsprojecten van de kenniscentra. 

Via het Leerwerkloket, dat al nauw samenwerkt met de Kenniscentra, haken we ook de 

kenniscentra aan bij het actieplan jeugdwerkloosheid. 

 

UWV WerkbedrijfUWV WerkbedrijfUWV WerkbedrijfUWV Werkbedrijf    

Het UWV heeft niet alleen cijfers over de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden maar ook expertise 

op het terrein van de arbeidsbemiddeling van jongeren in soms een kwetsbare situatie vanwege 

hun arbeidshandicap (Wajong uitkering) al dan niet in het bezit van een startkwalificatie of 

opleiding. 

Zeker waar het gaat om het een gezicht geven van jongeren in een kwetsbare situatie, zal 

contact gelegd worden met het landelijke servicepunt Wajong om te kijken wat hierop 

gezamenlijk gerealiseerd kan worden in Midden-Utrecht. 

Maar ook de jongeren met een tijdelijke WW tot 27 jaar zijn een belangrijke doelgroep voor wat 

betreft het fit houden voor de arbeidsmarkt. 

    

Werkgeversservicepunt UtrechtWerkgeversservicepunt UtrechtWerkgeversservicepunt UtrechtWerkgeversservicepunt Utrecht----MiddenMiddenMiddenMidden    

Het werkgeversservicepunt Utrecht-Midden is een samenwerkingsverband van het UWV, 

gemeenten en SW bedrijven in de arbeidsmarktregio waarbij er werkgeversgericht gewerkt 

wordt. Het werkgeversservicepunt Utrecht-Midden is het publieke aanspreekpunt voor 

werkgevers inzake vacatures tbv werkzoekenden. Mede via het werkgeversservicepunt kunnen 

we een beroep doen op een regionaal netwerk van werkgevers om de aanpak jeugdwerkloosheid 

te agenderen.    

    

Andere (arbeidsmaAndere (arbeidsmaAndere (arbeidsmaAndere (arbeidsmarkt)regio’srkt)regio’srkt)regio’srkt)regio’s    

Ook in andere arbeidsmarktregio’s zijn er actieplannen in de maak op basis van de eerdere 

ervaringen en mede gebaseerd op de situatie in de regionale arbeidsmarkt. Met name wat 

betreft de succesvolle aanpakken, en de inzet van effectieve instrumenten in overleg met 
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werkgevers en jongeren is het goed om ook bovenregionaal met andere regio’s contact te 

houden en van elkaar te leren.  

Jongeren laten zich bovendien niet tegenhouden door (technische) regio-indelingen. Zo is er 

een druk verkeer van zowel jonge studenten als jonge werkenden tussen de regio Utrecht-

Midden, Utrecht-Oost (o.a. Amersfoort) en de Gooi- en Vechtstreek (o.a. Hilversum). Om die 

reden is het dan ook waardevol om de samenwerking te zoeken met deze twee aangrenzende 

arbeidsmarktregio's. Deze samenwerking bestaat al tussen de Leerwerkloketten en de regionale 

Werkgeversservicepunten. 

    

Onderwijs en programma School Ex 2.0Onderwijs en programma School Ex 2.0Onderwijs en programma School Ex 2.0Onderwijs en programma School Ex 2.0    

Het vo en het mbo werken nauw samen met de gemeenten om het aantal VSV-ers te 

verminderen. Aanvullend daarop ondervangen de onderwijspartners op mbo niveau (landelijk) € 

25 miljoen voor hun actieplan jeugdwerkloosheid om het programma School Ex 2.0 uit te 

voeren. Vanuit dit programma wordt er extra aandacht besteed in de reguliere 

intakegesprekken met nieuwe studenten aan een kritisch gesprek over de kansen op de 

arbeidsmarkt na afronding van de beoogde opleiding.  

Daarnaast voeren mbo-instellingen Exit-Begeleidingsgesprekken met studenten die op het punt 

staan hun opleiding met een diploma af te ronden. In deze gesprekken wijst het mbo jongeren 

erop dat ze een beter perspectief krijgen op werk als ze hun opleiding vervolgen met een 

opleiding op een hoger niveau (mbo-2 -3 -4 of ad/hbo) dan wel hun opleiding op niveau 2-3-4 

verbreden met een (verwante) opleiding met een beter perspectief op de arbeidsmarkt. Op deze 

manier verbeteren ze duurzaam (voor hun hele leven) hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt 

en daarmee in de samenleving. 

In alle acties in dit actieplan zorgen we dat de inzet van mbo en de gemeenten nauw op elkaar 

aansluiten. 

 

Techniekpact Techniekpact Techniekpact Techniekpact     

Vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en het onderwijsveld hebben meerjarige 

afspraken gemaakt om meer jongeren op te leiden voor technische beroepen. Hiervoor is een 

investeringsfonds opgezet wat wordt gebruikt voor de bekostiging van beurzen voor jongeren, 

de technische kennis van docenten te vergroten, bij- en omscholing van mensen en voorlichting 

op in het primair onderwijs.  

Waar mogelijk nemen we in de acties van het actieplan ook de nader te bepalen doelen van het 

techniekpact mee. 

De regionale invulling van het techniekpact in onze arbeidsmarktregio is nog onvoldoende 

concreet om al acties op te laten aansluiten. Wel wordt momenteel gedacht aan het vinden van 

leerwerkbanen in die sector, evenals het stimuleren van samenwerking tussen grootschalige 

mbo opleidingen met de kleinere praktijkopleiders welke veelal in staat zijn om meer 

individuele begeleiding te realiseren voor leerlingen die dat nodig hebben. Ook zijn in de 

arbeidsregio de eerste stappen gezet om scholen en werkgevers dichter bij elkaar te brengen, 

zodat jongeren worden uitgedaagd om al in po en vo te kiezen voor techniek. 

 

Subsidieregeling sectorplannenSubsidieregeling sectorplannenSubsidieregeling sectorplannenSubsidieregeling sectorplannen 

In het Sociaal Akkoord hebben de sociale partners aangegeven bereid te zijn zich in te zetten 

voor het bevorderen van instroom van jongeren, het behoud van vakkrachten en het creëren van 

mogelijkheden om werknemers die hun baan dreigen te verliezen van werk naar werk te 

begeleiden. Omdat niet alle sectoren in dezelfde mate en op dezelfde wijze door de crisis 
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worden getroffen, zijn gerichte stimuleringsmaatregelen en een (inter-)sectorale en regionale 

aanpak nodig.  

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat het Kabinet door cofinanciering van sectorplannen 

ondersteuning zal bieden bij inspanningen om mensen die hun baan dreigen kwijt te raken via 

(inter-)sectorale mobiliteit en scholing aan de slag te houden. Ook het bieden van kansen aan 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan rekenen op steun, evenals het bieden van 

kansen aan jongeren om werkervaring op te doen. Daarnaast moeten sectorplannen bijdragen 

aan duurzame inzetbaarheid van werknemers en een betere werking van de arbeidsmarkt 

binnen en/of tussen sectoren, ook op langere termijn. 

In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 19 juni jl. maakt minister Asscher bekend dat er vanaf 

oktober 2013 aanvragen ingediend kunnen worden voor cofinanciering van sectorplannen. Hij 

vermeldt in die brief expliciet dat de subsidieregeling sectorplannen een aanvulling is op (onder 

andere) de aanpak jeugdwerkloosheid. 

Uiteraard zullen wij als gemeenten in de arbeidsmarktregio samen met de verschillende 

sectoren proberen gebruik te maken van deze regeling, waarbij de verbinding met het actieplan 

jeugdwerkloosheid zal worden gezocht.  
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6666    Communicatie Communicatie Communicatie Communicatie     

6666.1.1.1.1    InleidingInleidingInleidingInleiding    

De inzet van de middelen zal zoveel mogelijk direct ten goede komen van het resultaat dat we 

willen bereiken, namelijk meer jongeren die een kans krijgen en weten te pakken. Dat geldt 

zowel voor hoger opgeleiden als ook voor jongeren in een kwetsbare positie die ook als de 

arbeidsmarkt weer aantrekt achter zullen blijven lopen op andere jongeren die in een betere 

uitgangspositie verkeren. 

Maar het is een feit dat het in deze tijd van communicatie en sociale media essentieel is om met 

communicatie middelen in onze arbeidsmarkt regio aandacht te vragen voor het probleem, 

aandacht te vragen voor individuele jongeren, en ook te communiceren over succesvolle 

aanpakken en initiatieven om bedrijven en partners te betrekken. 

Door als gezamenlijke partners de communicatie projectmatig en zo effectief mogelijk in te 

richten, kunnen we veel communicatie momenten in de arbeidsmarkt regio realiseren met de 

inzet van relatief beperkte middelen. 

 

6666.2.2.2.2    Regionale werkgroep communicatieRegionale werkgroep communicatieRegionale werkgroep communicatieRegionale werkgroep communicatie    

Er zal in samenwerking met communicatie medewerkers vanuit de verschillende gemeenten een 

regionale werkgroep communicatie worden gevormd onder aansturing van de projectleider. De 

communicatiemedewerkers kennen de gemeenten en hebben hun netwerk in de subregio om 

communicatiemiddelen eenvoudig in te kunnen zetten. Gezamenlijk zal deze werkgroep een 

communicatieplan opstellen voor de externe communicatie van de acties en resultaten. Het 

overall doel is partijen en individuen te betrekken bij de inzet en uitvoering van de aanpak 

jeugdwerkloosheid. Daarbij ondersteunen zij de verschillende acties door te communiceren over 

goede voorbeelden, resultaten en andere belangrijke evenementen. De inzet van de regionale 

werkgroep communicatie is vooral gericht op het faciliteren van de communicatie in de 

arbeidsmarktregio over het onderwerp aanpak jeugdwerkloosheid en kunnen naast het 

faciliteren van beknopte teksten voor nieuwsbrieven, ook artikelen schrijven die in meerdere 

bladen of kranten in de subregio’s gepubliceerd kunnen worden. 

 

De werkgroep zal voor de totale duur van het project 2 stageplaatsen bieden voor in totaal 6 

jongeren over anderhalf jaar. Zij zullen bij toerbeurt door de communicatie medewerkers van de 

gemeenten worden begeleidt. Bovendien behoren de jongeren tot de doelgroep en weten zij 

goed wat er speelt bij henzelf en leeftijdsgenoten. Verder zijn de betrokken jongeren naar 

verwachting meer creatief als het gaat om het inzetten van moderne communicatie middelen. 

Deze werkgroep komt nog voor de zomer 2013 bij elkaar om de eerste ideeën uit te wisselen en 

een communicatieplan te maken.  
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8 Projectorganisatie, fasering en resultaten 8 Projectorganisatie, fasering en resultaten 8 Projectorganisatie, fasering en resultaten 8 Projectorganisatie, fasering en resultaten     

ProjectorganisatieProjectorganisatieProjectorganisatieProjectorganisatie 

Voor de uitvoering van het actieplan wordt een projectleider aangesteld. Deze geeft leiding aan 

de verantwoordelijke uitvoerders en/of opdrachtnemers van de verschillende acties.  

De huidige projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle subregio’s, zal (al dan niet 

aangevuld) gedurende de uitvoering van het actieplan functioneren als klankbordgroep voor de 

projectleider. 

Evenals bij de totstandkoming van dit actieplan zullen jongeren regelmatig aanschuiven bij de 

vergaderingen van de projectgroep. 

Uitvoerend opdrachtgever voor het actieplan Jeugdwerkloosheid is het regionale hoofdenoverleg 

Werk en Inkomen. Bestuurlijk opdrachtgeverschap wordt ingevuld door een vijftal bestuurders 

namelijk: 

- drie wethouders uit de regio, 

- een bestuurder van een mbo-instelling uit de regio, 

- een werkgever uit de regio. 

    

ProjectfaseringProjectfaseringProjectfaseringProjectfasering 

Gezien de omvang van de cofinanciering hoeven we niet te wachten met het uitvoeren van de 

voorgestelde acties totdat de Rijksbijdrage wordt gestort, maar kunnen we meteen aan de slag 

na de officiële kick off van het plan op 28 juni aanstaande. Met name de actie gericht op de 

sluitende aanpak voor leerlingen in het mbo wordt ogenblikkelijk gestart, mede met het oog op 

de start van het nieuwe schooljaar in september. 

De activiteiten die door derden (niet-gemeenten) worden uitgevoerd maar (deels) gefinancierd 

worden uit het actieplan worden pas opgestart na de toekenning van de rijksbijdrage voor het 

actieplan. 

Voor de besteding van de vrije ruimte zal uiterlijk in het najaar van 2013 door de 

klankbordgroep een bestedingsplan worden voorgelegd aan de uitvoerend opdrachtgever. 

    

Beoogde resultaten eind 2014Beoogde resultaten eind 2014Beoogde resultaten eind 2014Beoogde resultaten eind 2014    

- 300 extra leerwerkplekken BBL/stages en 150 jongeren terug naar school 

- De bewustwording arbeidsmarkt wordt gestimuleerd bij jongeren in het laatste jaar van hun 

opleiding 

- 100 jongeren worden via een regionaal netwerk aan ambassadeurs aan een baan geholpen 

- 200 jongeren hebben een profiel en 50 'talenten van de dag' zijn gepresenteerd 

- 200 jongeren aan het werk via de jobhunter 

- 200 jongeren zijn met behulp van een werkgeversinstrument aan een baan geholpen 

- Minimaal 3 jongereninitiatieven worden ondersteund 

- 25 jongeren starten een eigen onderneming 

- 400 stage/leerwerkplekken gerealiseerd bij de regiogemeenten 

 

MonitoringMonitoringMonitoringMonitoring 

We bewaken de voortgang van het actieplan door elk kwartaal te rapporteren aan het regio-

overleg werkgeversbenadering. 
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Bijlage 1Bijlage 1Bijlage 1Bijlage 1    Analyse arbeidsmarkt UtrechtAnalyse arbeidsmarkt UtrechtAnalyse arbeidsmarkt UtrechtAnalyse arbeidsmarkt Utrecht----MiddenMiddenMiddenMidden    
 

Voor de arbeidsmarktregio Utrecht is door het UWV in december 2012 een arbeidsmarktanalyse 

opgesteld. Dit bevat een beschrijving van de arbeidsmarkt, een analyse van het bestand van 

geregistreerde werkzoekenden en aanbevelingen.  

 

Werkgelegenheid arbeidsmarktregio UtrechtWerkgelegenheid arbeidsmarktregio UtrechtWerkgelegenheid arbeidsmarktregio UtrechtWerkgelegenheid arbeidsmarktregio Utrecht    

    

In onderstaand figuur is te zien dat er behoefte is aan personeel in de zorg/welzijn, informatie/ 

communicatie en in minder mate in het onderwijs en de zakelijke dienstverlening. De 

werkgelegenheid krimpt het sterkst bij de overheid, banken, verzekeringsmaatschappijen, bouw 

en industrie 

 
Werkgelegenheidsgroei per sector en specialisatie van de regio Midden-Utrecht

Specialisatie o.b.v. werkgelegenheid, Midden-Utrecht in vergelijking met 'Overig Nederland'

Bron: UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies, 2012
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Als gevolg van de vergrijzing verlaten in onze regio bijna 46.000 mensen de arbeidsmarkt. Naar 

verwachting ontstaan hierdoor vacatures in de sectoren onderwijs, vervoer en bouw en in een 

mindere mate in de zorg/welzijn en industrie. Bij de overheid is er ten gevolge van be-

zuinigingen slechts sprake van een beperkte vervangingsvraag, aldus het UWV.  

 

Basiscijfers jeugdBasiscijfers jeugdBasiscijfers jeugdBasiscijfers jeugd    

Specifiek over de doelgroep jongeren stelt het UWV in samenwerking met het SBB elk vier 

maanden de basiscijfers jeugd op. Het document geeft een beeld van de actuele ontwikkelingen 

rond geregistreerde werkzoekende jongeren en het aanbod van leerplaatsen. In de rapportage 

van februari 2013 (betreft situatie van december 2012) staat dat 2300 jongeren geregistreerd 

staan als werkzoekend, een toename van 32% ten opzichte van december 2011. De meeste 

jongeren staan ingeschreven bij de gemeente Utrecht (1124) en Nieuwegein (211). Het aantal 

werkzoekende jongeren met een opleiding op hbo/wo niveau is gestegen van 188 (december 

2011) tot 451 (december 2012). Er is ook een stijging bij jongeren met havo/vwo niveau van 91 

naar 161. Anno 2012 zijn er bijna 12.000 leerwerkbedrijven.  

 

Kansrijke beroepen voor mbo jongeren zijn volgens de Kenniscentra: zorg en welzijn, 

economisch administratief, handel, techniek, bloemenbranche en tuincentra, dierenverzorging, 

groen en ruimte, gezondheidstechniek, horeca en de verssectoren. Het document is te vinden 

via  www.kansopwerk.nl/basiscijfers-jeugd-2013.html. 
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Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2    Actieplan jeugdwerkloosheid 2009Actieplan jeugdwerkloosheid 2009Actieplan jeugdwerkloosheid 2009Actieplan jeugdwerkloosheid 2009----2011201120112011    

Actieplanperiode 2009Actieplanperiode 2009Actieplanperiode 2009Actieplanperiode 2009----2011201120112011    

Bestrijding van jeugdwerkloosheid is niet nieuw. Ook in 2009 hebben wij een plan opgesteld en 

uitgevoerd in samenwerking met partijen in de arbeidsmarktregio Utrecht. Gemeenten 

ontvingen gefaseerd middelen. Op basis van de goede resultaten werden aanvullende middelen 

beschikbaar gesteld.10 Een reden om terug te kijken naar de inhoud en resultaten van het 

actieplan jeugdwerkloosheid 2009-2011. 

 

Doelstellingen en resultatenDoelstellingen en resultatenDoelstellingen en resultatenDoelstellingen en resultaten    

In 2009 is ervoor gekozen om diverse acties uit te voeren met de doelstellingen: 

1. Jongeren langer op school houden 

2. Jongeren maken hun opleiding af 

3. Jongeren gaan zo snel mogelijk aan de slag met regulier werk 

4. Jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt. 

 

Acties in onze regio om bovenstaande doelstellingen te behalen waren: inzet extra formatie op  

jongerenloketten om jongeren te begeleiden naar een opleiding of werk; eenmalige 

loonkostensubsidies aan werkgevers (jongerenvouchers), het creëren van extra (leerwerk)banen 

door de werkgeversservicepunten en het spreekuur van loopbaanbegeleiders van het ROC 

Midden Nederland in de jongerenloketten.  

 

De uitstroom van jongeren naar werk, leerwerkbanen of stages in de periode september 2009- 

december 2010 in de regio Utrecht Midden zijn11: 

 

Stages 940 

Leerwerkbanen: 401 

Regulier werk 5551 

 

SuccesfactorenSuccesfactorenSuccesfactorenSuccesfactoren    

Enkele succesfactoren in de regio waren de integrale aanpak wat inhoudt dat jongeren die zich 

meldden bij het jongerenloket een vaste consulent kregen die hen begeleidde naar werk, 

opleiding of het aanvragen van een inkomensvoorziening; de jongerenvouchers omdat dit 

werkgevers stimuleerden jongeren aan te stellen en met het afleggen van huisbezoeken 

kwamen meer jongeren in beeld. Deze jongeren zijn begeleid naar een opleiding of zorgtraject.  

 

Duurzame actiesDuurzame actiesDuurzame actiesDuurzame acties    

Duurzame acties op het terrein van de regionale samenwerking, aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt, werkgeversdienstverlening, matchen van vraag en aanbod, jongeren centraal 

stellen en kwetsbare jongeren aanpak zijn: 

 

Samenwerking tussen gemeenten en georganiseerde werkgevers om arbeidsmarktvraagstukken 

te bespreken, de werkgeversservicepunten die zorgen voor goede werkgeversdienstverlening en 

                                                      

10 In totaal was er ruim € 7,5 miljoen beschikbaar voor de periode september 2009- december 2011.  

11 Cijfers zijn afkomstig van het concepteindverslag. Hierin stond geen uitsplitsing  van resultaten per 

subregio.  
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bemiddelen in de vraag en het aanbod van werk, de Utrechtse School die voorziet in een 

opleidingstraject wat specifiek is gericht op kwetsbare jongeren. Regiobreed hebben 

gemeenten, het UWV en de sociale werkvoorzieningen regelmatig overleg om gezamenlijke 

acties uit te voeren. Het UWV maakt periodiek arbeidsmarktanalyses het SBB maakt in 

samenwerking met het UWV rapportages over de arbeidsmarkt voor jongeren. Ook zetten zij 

zich in voor het creëren en behouden van leerwerkbanen en stages. Lokaal vinden aanvullende 

acties plaats zoals het werkgelegenheidsoffensief (gemeente Utrecht) extra inzet op bijzondere 

doelgroepen om de landelijke crisismaatregelen te compenseren (gemeente Zeist) inzet van 

extra jongerenwerk (gemeente Wijk bij Duurstede).  

 

ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies    

Aangezien de arbeidsmarktregio aanvullende middelen heeft ontvangen op basis van de 

resultaten, kan de aanpak van 2009-2011 als een succes worden gezien. Op basis van de 

jeugdwerkloosheidscijfers anno 2013 kan gesteld worden dat een vervolgaanpak wenselijk en 

noodzakelijk is om jongeren een kans te bieden op de arbeidsmarkt. Bovendien is de situatie 

momenteel anders dan die van 2009. De economische crisis is heftiger en de vooruitzichten 

voor jongeren zijn somber. Reden te meer om jongeren te ‘empoweren’ om alsnog aan het werk 

te kunnen. 
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Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 3333        

Succesvolle aanpak jeugdwerkloosheid Succesvolle aanpak jeugdwerkloosheid Succesvolle aanpak jeugdwerkloosheid Succesvolle aanpak jeugdwerkloosheid 2009200920092009----2011201120112011    

Landelijke evaluatie actieplan jeugdwerkloosheLandelijke evaluatie actieplan jeugdwerkloosheLandelijke evaluatie actieplan jeugdwerkloosheLandelijke evaluatie actieplan jeugdwerkloosheid 2009id 2009id 2009id 2009----2011201120112011    

In 2011 heeft Research voor Beleid in opdracht van het ministerie van SZW een 

evaluatieonderzoek verricht van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Doel is het afleggen van 

verantwoordelijkheid en leerpunten voor de toekomst in beeld brengen. Het onderzoek bevat 

geen kwantitatieve effectmeting vanwege het karakter van het actieplan jeugdwerkloosheid, te 

weten: tijdelijke crisismaatregel, grote bestedingsvrijheid van financiële middelen, invloed van 

andere beleidsinspanningen zoals de wet Investering in Jongeren en het gegeven dat sommige 

maatregelen nog doorlopen na 2011.  

Het onderzoek richt zich op wat werkzame mechanismen zijn: Wat werkt in welke 

omstandigheden?  

 

Kenmerken van het actieplan jeugdwerkloosheid 2009-2011 waren crisisaanpak en 

gezamenlijkheid. De crisisaanpak hield in dat er een tijdelijk impuls was waarin snel en 

doelgericht is gehandeld en er een plan was met concrete maatregelen die snel tot resultaten 

leidden. Gezamenlijkheid was te zien doordat partijen samen met elkaar de schouders eronder 

zette, een appel is gedaan op alle partijen die jeugdwerkloosheid positief kunnen beïnvloeden. 

Belangrijke partijen in de uitvoering zijn werkgevers, gemeenten, jongeren, hun ouders en 

scholen. Beleidsmakers hebben gezamenlijk de uitvoering aangestuurd en gecoördineerd  

 

Het actieplan landelijk bestond uit vijf Actielijnen:  

• Convenanten met 30 regio’s 

Afspraak tussen ministerie en arbeidsmarktregio’s is dat verschillende partijen zich 

inzetten om de jeugdwerkloosheid te bestrijden door gezamenlijk een actieplan op te 

stellen en uit te voeren. Gemeenten speelden een regisserende rol.  

• School Ex 

Doel: jongeren die hun mbo op korte termijn afronden kijken naar hun mogelijkheden 

op de arbeidsmarkt. Middel: benaderen van eindexamenkandidaten om hun 

toekomstperspectief in beeld te brengen. In het jaar 2010 zijn in totaal 21.268 jongeren 

voorgedragen door de mbo raad. 

• Matchings-offensief 

Doel is de vraag van werkgevers en de kwaliteiten met jongeren beter bij elkaar brengen. 

Hierin spelen de Werkpleinen een belangrijke rol. 

• Extra leerbanen, leerwerkplekken, stageplaatsen en vrijwilligerswerk 

Deze lijn betreft een aantal concrete acties. Eén daarvan is het zorgdragen voor 

behouden of vervangen van 150.000 stages en leerwerkbanen voor opleidingen waar 

tekorten dreigen of zijn.  

• Kansen voor kwetsbare jongeren 

Ontwikkelen van plusvoorziening voor overbelaste jongeren (regulier onderwijs in 

combinatie met zorg en zo nodig arbeidsparticipatie) en andere acties om jongeren met 

een achterstand op de arbeidsmarkt ook te laten profiteren de middelen uit het actieplan 

jeugdwerkloosheid.  
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Wat heeft het opgeleverd? 

Partijen zijn meer gaan samenwerken wat heeft geresulteerd in nuttige arbeidsmarktstructuren 

voor informatie-uitwisseling, dienstverlening aan jongeren en regionale samenwerking. Partijen 

zijn gaan handelen in het belang van soepele arbeidsmarkttransities, waardoor vraag en aanbod 

beter op elkaar aansluiten. Ook zijn er veel innovatieve methoden ontwikkeld. Vanwege de aard 

van het evaluatieonderzoek is het niet mogelijk om de opbrengsten kwantitatief te verbinden 

aan ontwikkelingen van jeugdwerkloosheid.  

 

Hoe kunnen we de resultaten borgen? 

Regionale partijen moeten elkaar op regelmatige basis blijven ontmoeten om samenwerking 

voor te zetten. De betere aansluiting in de keten zorg-onderwijs-arbeidsmarkt waarborgen 

door structureel ketenoverleg en doorontwikkelen van de instrumenten. Werkgeversbenadering 

is het vraaggericht benaderen van werkgevers, het verbeteren van de integrale 

werkgeversdiensten en het matchen van vraag en aanbod. Veel regio’s hebben één 

aanspreekpunt voor werkgevers ingericht specifiek gericht op jongeren. Borging is mogelijk 

door inspannen van alle partijen inclusief het ministerie. Blijven werken met nieuwe vormen van 

sturing waarbij partijen vooral werken op basis van partnerschap, eigen verantwoordelijkheid, 

visieoverdracht en gedeelde ambitie. 

    

Landelijke succesvolle aanpakken jeugdwerkloosheid Landelijke succesvolle aanpakken jeugdwerkloosheid Landelijke succesvolle aanpakken jeugdwerkloosheid Landelijke succesvolle aanpakken jeugdwerkloosheid     

Het ministerie van SZW heeft in november 2011 de notitie ‘succesvolle aanpakken 

jeugdwerkloosheid gepubliceerd. Input waren de bezoeken in de 30 regio’s. Thema’s zijn: 

regionale samenwerking, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, werkgeversdienstverlening, 

matchen van vraag en aanbod, jongeren centraal stellen en kwetsbare jongeren aanpak. 

Belangrijkste werkende elementen op deze thema’s zijn:  

 

• regionale samenwerking 

Het erkennen en benoemen van elkaars belangen, draagvlak, een gedeelde ‘sense of urgency’ 

en vertrouwen. Een goede regionale samenwerking volstaat niet met ‘slechts’ bestuurlijk 

aftikken van samenwerking en het formeel beleggen hiervan maar ook ‘zachtere’ aspecten zoals 

vertrouwen en het ‘elkaar gunnen’. Ook sturen op resultaten is een belangrijke succesfactor. De 

uitdaging is om op basis hiervan juist te werken aan duurzame structuren en relaties die langer 

meegaan dan de actieplanperiode en deze ook te benutten voor andere doelgroepen of 

onderwerpen. 

 

• aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt  

Het inzetten van leermeesters op de werkvloer (oudere werknemers die jongeren inwerken) 

betrokkenheid en inzet van werkgevers bij de inrichting en uitvoering van het onderwijs, 

praktijkgericht onderwijs en jongeren zo snel mogelijk kennis laten maken met een beroep. 

 

• werkgeversdienstverlening 

De vraag van de werkgever aan personeel centraal stellen en zowel de werkgever als de jongere 

te kennen om aan de wensen van beiden te voldoen. Om jongeren een kans te geven op de 

arbeidsmarkt is het belangrijk de inzet van werkgevers ten volle te benutten. Dit is mogelijk 

door werkgevers te ontzorgen door het creeeren van werkende elementen als een win-win 

situatie voor werkgever en werknemer, opbouwen van duurzame relaties en zorgen voor één 

aanspreekpunt. Een gedegen arbeidsmarktanalyses met informatie over de vraag in de toekomst 

kan hierbij helpen. 
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• matchen van vraag en aanbod  

De juiste jongere aan de juiste werkgever te koppelen zodat beiden tevreden zijn, wat tot een 

plaatsing leidt. In die matchingsproces moet aandacht zijn voor de jongere en de werkgever: 

wat hebben zij in huis, wat wordt er gevraagd en wat hebben ze te bieden? Een goede 

voorselectie, begeleiding en nazorg van de jongeren, de balans tussen sanctioneren en belonen 

en het benadrukken van de kwaliteiten van jongeren zijn succesfactoren.  

 

• jongeren centraal stellen 

Kennis van de leefwereld van jongeren is van belang om hen centraal te kunnen stellen. Op 

basis hiervan zetten professionals gerichte instrumenten of methoden in om jongeren een kans 

te bieden op de arbeidsmarkt. Werkend element is het inzetten van jongeren om andere 

jongeren te ondersteunen bij het vinden van hun weg naar de arbeidsmarkt. Het contact met 

jongeren, korte lijnen bereikbaar zijn en persoonlijke aandacht geven aan jongeren zijn hierbij 

belangrijk bijvoorbeeld het bieden van maatwerk, inzetten op persoonlijke motivatie, eigen 

kracht en luisteren naar jongeren.  Aanbeveling is ‘in gesprek met in plaats van over de 

jongeren.  

 

• kwetsbare jongeren aanpak  

Dit zijn jongeren met problemen (meestal meervoudig) die de gang naar school of de 

arbeidsmarkt kunnen belemmeren bijvoorbeeld gedragsproblematiek, verslaving, geen vaste 

woonplek. Werkende elementen zijn bijvoorbeeld één regisseur en één trajectplan, ‘jobcarving’, 

gedragsbeinvloeding middels een balans van belonen en straffen. 

  



 

 32 

Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 4444    Input op plan door jongerenInput op plan door jongerenInput op plan door jongerenInput op plan door jongeren    

In de regio KrommeRijn Heuvelrug heeft er op 3 mei j.l. een brainstormsessie plaatsgevonden 

met jongeren. Het doel van deze sessie was input te krijgen vanuit jongeren. De aanwezige 

jongeren waren afkomstig uit zowel het mbo als het hoger voortgezet en wo onderwijs. Hierbij 

treft u de samenvatting van deze sessie aan waarin de input van de jongeren is weergegeven. 

    

Wat kunnen jongeren, bedrijven en gemeenten doen aan vermindering jeugdwerkloosheid?Wat kunnen jongeren, bedrijven en gemeenten doen aan vermindering jeugdwerkloosheid?Wat kunnen jongeren, bedrijven en gemeenten doen aan vermindering jeugdwerkloosheid?Wat kunnen jongeren, bedrijven en gemeenten doen aan vermindering jeugdwerkloosheid?    

    

JongerenJongerenJongerenJongeren    

Persoonlijk: 

1. Nevenfuncties naast studie  

2. Vrijwilligerswerk (werk voor een kleine vergoeding) 

3. Extra cursussen 

 

Begeleiding: 

1. Informatie over het bedrijfsleven; wat verwacht het bedrijfsleven van studenten? 

2. Onderwijsinstelling helpt afgestudeerde aan een baan door aan te dragen bij bedrijven 

3. Sollicitatie ervaring 

- Motivatie  

- Schrijfstijl 

- Jezelf kunnen verkopen 

- Stimuleren 

- Sollicitatie training 

- Beter beeld krijgen wat je wel en niet kan 

 

Tijdens studie: 

1. Leerbanen 

2. Volgen van stages 

- Werkervaring en netwerk creëren 

    

BedrijvenBedrijvenBedrijvenBedrijven    

Jongeren een kans op de arbeidsmarkt bieden door: 

AAAA    

1. Masterclasses geven aan jongeren 

2. Ondernemersconferentie 

3. Kennis delen met jongeren 

4. Cursussen geven 

5. Bedrijven gaan naar scholen om meer in contact te komen met jongeren. 

- Vertellen wat een bedrijf verwacht van afgestudeerden 

- Adviseren waar studenten zich op moeten richten? 

- Adviseren hoe studenten hun kans op de arbeidsmarkt kunnen vergroten 

BBBB    

Bedrijven bouwen een breder netwerk op met gemeenten en onderwijsinstellingen. Daarbij moeten 

bedrijven meer out of the box denken voor het realiseren van meer vacatures. 

1. Meer stageplekken aanbieden 

2. Werkervaringplekken (wel of geen vergoeding) 

3. Gebruik maken van startersbeurs 

4. Mini-banen opzetten, waarbij bedrijven voor een korte periode een werkplek inrichten 
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GemeentenGemeentenGemeentenGemeenten    

Jongeren stimuleren door: 

• De gemeenten geven het goede voorbeeld (banen en stages aanbieden) 

• Uitkering aanscherpen (jongeren activeren) 

• Jongeren motiveren 

• Jongeren informeren 

 

• Samenwerken met jongeren 

Inzet van jongerencoaches en luisteren naar wat jongeren willen. Door contact te leggen met jongeren 

raken zij ook betrokken bij acties voor jongeren. 

 

• Netwerken met onderwijs en bedrijven 

Onderwijsinstellingen informeren over de plannen, zodat deze op elkaar afgestemd kunnen worden. 

Samen met bedrijven om ervoor te zorgen dat er meer stages, klussen en mini-banen komen. Deze 

kunnen gefinancierd worden uit het geld van de startersbeurs. Dit moet zorgen voor contact tussen 

jongeren en bedrijven. 

 

• Ondersteunen jongeren 

De gemeenten kunnen jongeren ondersteunen bij het starten van een eigen onderneming. 


