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RODE LIJN 

1.  project aanpak jeugdwerkloosheid 
2.  doorkijk 2025 
3.  knelpunten 
4.  voorbeeldprojecten 



JEUGD OP ZOEK 



JEUGDWERKLOOSHEID 



HUNDRED YEAR LIFE 



NU 

Onderwijs Werk Pensioen 



VIJF KRACHTEN 

TECHNOLOGIE 

GLOBALISATIE 

DEMOGRAFIE MAATSCHAPPELIJKE 
TRENDS 

ENERGIECONSUMPTIE 



MENTALE 
VERANDERINGEN 

VAN 
generalist 

geïsoleerde 
concurrent 

consument 

NAAR 
serieel meester 

innovatieve 
samenwerker 

gepassioneerde 
producent 



BEELD 
ARBEIDSMARKT 

•  flexibele arbeid 

•  arbeidspolarisatie 



KNELPUNTEN 

werk 

studiekeuze 

vaardigheden 

ervaring 



VAARDIGHEDEN 

communicatief maatschappelijk 

digitaal netwerk 



GEDEELDE AANPAK 

•  doel: win-win 

•  stakeholders 

•  andere rol overheid 



VOORBEELDEN 

ketensamenwerking 

werkervaring 

coaching 



•  1e, 2e en 3e lijns high tech toeleveranciers 
vormen een high tech ecosysteem. 

•  Van concurrentie naar competentie en 
verbinding 

•  Technologie 

•  Markten  

•  Mensen 

BRAINPORT 
INDUSTRIES 



MENS EN 
SAMENWERKING  
•  opleidingen niet alleen verantwoordelijkheid 
•  leerlingen kunnen niet op het hoogste niveau opgeleid worden 

zonder contact met de technologiebedrijven in de regio, die 
dagelijks inspelen op de veranderende markt en de daarvoor 
benodigde machines en technische ontwikkelingen.  

•  leerlingen krijgen de mogelijkheid stage te lopen en door leer-werk 
trajecten te starten bij de maakbedrijven, waarbij zij overdag op 
‘top’machines ervaring opdoen, dragen maakbedrijven bij aan een 
gestage aanwas van vaardige vakmensen.  

•  de bedrijven ondersteunen vakopleidingen op topniveau door 
deze te ondersteunen in de investeringen in topmachines en het 
op peil houden van het niveau van de leraren. 

•  leerling-gezel 



STAGESTRAAT 

•  ondernemers, gemeente en werkzoekende werken samen 

•  3 maanden werkervaring, rouleren 

www.stagestraat.nl 



PIEKWERK 

•  piektijden (kerst, vakantie) 

•  mensen met uitkering   



STARTERSBEURS 
•  afgestudeerde jongeren  

•  periode van zes maanden, 32 uur per week  

•  ontwikkelen competenties en vaardigheden 

•  werkgever geeft vergoeding: minimaal 500 euro per maand 

www.startersbeurs.nu 



MEESTERBEURS 
•  werkloze 50-plussers  

•  periode van zes maanden, 32 uur per week  

•  ontwikkelen competenties en vaardigheden  

•  werkgever geeft vergoeding: eenmalig €900,-. 

www.meesterbeurs.nu 



BUZINEZZCLUB 

•  jongeren met afstand tot arbeidsmarkt 

•  ondernemende houding 

•  coaches 

•  netwerk van ondernemers 

www.buzinezzclub.nl 



SOCIAL IMPACT 
BONDS (SIB) 



WELKE HAND PAKT U 
VAST? 



VRAGEN OF 
OPMERKINGEN? 


