
Met elkaar groeien naar 1 koers om jeugdwerkloosheid aan te pakken! 

Een belangrijk doel van het ClubForum is het samenbrengen van verschillende partijen die jongeren 

met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen helpen. Het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs, 

en natuurlijk de jongeren zelf. Met elkaar gaan ze netwerken, maar ook zeker in gesprek. Een goede 

gelegenheid hiervoor zijn de panelgesprekken tijdens het ClubForum.  

 

In de panels zitten wethouders, specialisten, werkgevers, maar ook members om de stem van de 

jongeren te laten horen. Het complete panel zit op het podium en gaat in gesprek met de zaal. En 

hieruit ontstaan interessante ideeën die we willen borgen met o.a. dit verslag. Veel leesplezier! En als 

je nog op nieuwe ideeën komt, laat dit ons gerust weten.   

 

Even voorstellen 

Eén van de 2 panelgesprekken gaat over jeugdwerkgelegenheid. Dit panel bestaat uit: 

1. Hasan; een member van de Buzinezzclub die inmiddels 8 jaar als ZZP’er sportlessen geeft en 

rollenspellen bij bedrijven begeleidt.  

  

2. Marco Florijn van FNO Zorg voor Kansen, een vermogensfonds. Hij is programmamanager van 

Jongeren INC en brengt daarmee jongeren met een chronische aandoening in beeld. Hij ziet een 

achterstand van deze groep op de gebieden wonen, werk, relaties aangaan en onderwijs. Zij zien het 

onderwijs als een belangrijke sleutel om deze achterstand te verkleinen. Nu groeit namelijk iemand 

met een chronische aandoening vaak op zonder veel gezonde leeftijdsgenoten om zich heen. Later 

op de werkvloer is deze afstand nog steeds goed merkbaar.  

 

3. Tim Versnel, wethouder Werk & Inkomen, Nationaal Programma Rotterdam-Zuid en EU 

arbeidsmigratie in Rotterdam. Een belangrijk doel dat Tim noemt is de ruim 33.700 mensen in 

Rotterdam die in de bijstand zitten, en jongeren die langs de kant staan, samen te brengen bij die 

enorme berg vacatures op dit moment. Eén op de 3 bedrijven in Rotterdam wilt graag groeien, maar 

kan dit niet omdat ze niet de mensen weten te vinden. Tim ziet het als een grote kans voor het 

onderwijs en werkgevers om een pad te plaveien voor jongeren om door te stromen naar een baan.  

 

4. Sjoerd Kuiper, wethouder Werk & Inkomen en Sociale Cohesie in gemeente Maassluis. Sjoerd 

benadrukt zijn vaste geloof in kansengelijkheid en de meerwaarde van een baan hebben. Werk 

vergroot je gevoel van eigenwaarde, je netwerk, je wereld. Hij voorziet veel maatschappelijke ellende 

als jongeren al beginnen met werkloosheid na school en pleit dan ook voor het investeren in deze 

groepen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De weg naar een baan 

De eerste vraag uit het publiek zet meteen de toon voor een groot deel van dit gesprek. Een jonge 

bezoeker uit het publiek pleit ervoor om de weg naar werk in kleine stapjes te laten verlopen. Het is 

een te grote stap van thuiszitten, soms al voor langere tijd, naar 100% werken. De vrouw vertelt dat 

het haar heel erg heeft geholpen om dit stap voor stap te mogen doen. Die stapjes zorgen voor 

zelfvertrouwen op het werk. Parttime werken met gedeeltelijk behoud van een uitkering is zo’n 

mooie tussenweg. Plekken creëren waar je kan leren en fouten mag maken.   

 

Sjoerd reageert hier begrijpend op. In zijn gemeente worden leerwerkbedrijven ingezet om 

bijvoorbeeld jongeren naar werk te begeleiden. Ze kunnen dan oefenen met werken in een veilige 

omgeving en kunnen coaching krijgen. Ook zijn er werkervaringsplaatsen die een tussenstap kunnen 

vormen en die voor een goede begeleiding op de werkvloer zorgen.   

 

Een vrouw staat op en benadrukt de rol van sociale ondernemingen in dit verhaal. Dit zijn vaak 

ondernemers met veel lef en zijn geneigd mensen sneller een kans te geven. Sjoerd haakt hierop in 

en geeft aan dat je altijd overheid, onderwijs en ondernemers nodig hebt. Betrokken ondernemers 

met een sociaal hart. En die zijn er zeker. Veel mensen denken bij het bedrijfsleven aan een harde 

mentaliteit waarbij geld voor mensen gaat. Maar dit is absoluut niet altijd het geval.  

 

Hassan vertelt ons dat hij in het verleden tegen muren aanliep bij de gemeente en bedrijven. Veel 

nee’s, weinig meedenken, er wordt niet gekeken naar individuele kennis, kunde, achtergrond en 

passie. Ook hij benadrukt de voordelen van een stapje voor stapje traject. Het heeft hem uiteindelijk 

via de Buzinezzclub de rust gegeven om zaken voor elkaar te krijgen.  

 

 
 

Waar zijn ze? 

Iemand vraagt aan het panel hoe ze de jongeren bereiken, zeker de jongeren die te veel trots zijn om 

hulp te zoeken. Dit blijkt inderdaad een grote uitdaging voor alle partijen.  

 

Tim geeft aan dat hierin de eerste stap is om met goede trajecten en paden te komen waar mensen 

zich niet voor hoeven te schamen om te volgen. Paden met een opleiding en eventueel cursussen 

aanbieden om bijvoorbeeld schulden aan te pakken. Met uiteindelijk een baan in het vooruitzicht. 

Dus met iets goeds over de brug komen waar jongeren met elkaar over willen praten. En vooral ook 

kijken naar wat is eerder aangeboden. Waarom werkte dat juist wel of niet? 

 

 



In het publiek staat een man op die aangeeft dat sociaal ondernemers in de haarvaten van de 

samenleving zitten en deze jongeren weten te vinden. Deze organisaties hebben vaak ook contact 

met andere (sociale) bedrijven en hier zit hart en passie voor de doelgroep. Klop dus aan bij de 

sociaal ondernemingen voor informatie! Ook komt hij met het idee om jongeren die in winkelstraten 

ronddwalen, juist door die winkeliers aan te laten nemen. Er zijn hier enkele trajecten mee gestart in 

het verleden.    

 

Vanuit de gemeente komt het advies om een fijnmazig netwerk op te bouwen, zodat de lijntjes 

relatief kort zijn. In de grotere steden is dit een grotere uitdaging dan in de kleine gemeenten. Zoek 

de nabijheid van de jongerenwerkers op.  

 

Tot slot wordt geopperd dat jongeren elkaar vinden. Dus als er een goed traject is dan vertellen zij 

elkaar hierover. Dit gaat alleen wat traag. Hoe kunnen we dit versnellen? Sjoerd geeft aan dat we 

inzicht moeten krijgen in de persoonlijke problemen achter de voordeur. Dus letterlijk de mensen 

opzoeken kan helpen om de jongeren op de radar te krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslag in mentaliteit 

Vanuit het publiek komt de vraag hoe we chronisch zieke jongeren een plek kunnen geven waar ze 

zich veilig voelen met niet zozeer als uitgangspunt dat ze werk moeten gaan doen dat 

maatschappelijk gezien nodig is.  

 

De gemeente geeft aan dat er sociale werkvoorzieningen zijn voor mensen die moeilijk in een 

normale werkomgeving werken. Het gros komt uiteindelijk toch bij een bedrijf of organisatie terecht. 

Hier is een mentaliteitsomslag nodig aan de kant van de werkgever. De term jobcarving komt naar 

boven. Dit houdt in dat er niet zozeer gezocht wordt naar mensen voor een specifieke job, maar dat 

het werk wordt gebogen naar het kunnen van de mensen die beschikbaar zijn.  

In de huidige arbeidsmarkt is deze opstelling bij werkgevers echt belangrijk geworden. Hierover voert 

de gemeente gesprekken met werkgevers in de stad. Ook het werkgeversservicepunt beantwoordt 

hierover vragen. Voor die verandering is het belangrijk dat veel bedrijven en organisaties meegaan. 

Dit tijdperk biedt daarvoor een uitstekend uitgangspunt.  

 

Iemand uit het bedrijfsleven geeft aan dat het veel tijd kost voor een ondernemers/werkgever om 

iemand te begeleiden. Zij stelt mentorschap/talentmanagers voor op de werkvloer. Ook de 

gemeente is het hiermee eens. Laat betrokken mensen op de werkvloer dit beetpakken. De oudere 

generatie helpt de jongere generatie waardoor kennis en ervaring worden gedeeld.  

 



 

1 kant en 1 koers 

We zijn het allemaal erover eens dat we vooral niet steeds opnieuw het wiel moeten gaan uitvinden. 

Laten we doorbouwen op wat gewerkt heeft in het verleden. We moeten met elkaar hierin collectief 

leren. Blijf met jongeren en werkgevers in gesprek en stel aan de jongeren bij iedere stap de vraag: 

hoe pakken onze keuzes uit? Wat hebben jullie nog nodig? 

 

Inzetten op lange termijntrajecten  

Marco van FNO Jongeren INC schetst hoe zij werken, de jongeren zitten aan het stuur waardoor je 

heel dichtbij de leefwereld van deze jongeren blijft. Deze jongeren zijn een stichting begonnen om 

hun stem te borgen, er is een grote community ontstaan en er is lotgenotencontact. Het is heel 

belangrijk om hun stem te borgen in netwerken. Voor de lange termijn. Want discontinuïteit in het 

beleid in Nederland is mogelijk een oorzaak dat andere landen ons voorbij streven op het gebied van 

jeugdwerkloosheid. We moeten doorbouwen op goede netwerken en projecten.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


