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Actieplan Jeugdwerkloosheid2013-2014 
Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u hierbij de tweemaandelijkse monitor over het Actieplan 
Jeugdwerkloosheid. In het Actieplan Jeugdwerkloosheid werken 15 gemeenten in de arbeidsmarktregio 
Utrecht-Midden samen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. In deze monitor staan de vorderingen, 
aangevuld met de evaluatie van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Deze resultaten presenteren we in de 
vorm van een Infographic (zie bijlage). Ook bevat deze brief een voorstel voor het vervolg op het 
Actieplan Jeugdwerkloosheid voor 2015. 

Wat heeft het Actieplan Jeugdwerkloosheid opgeleverd? 
Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid is een goede basis gelegd om de jeugdwerkloosheid regionaal te 
verminderen. Er zijn vele activiteiten en evenementen georganiseerd die aandacht en publiciteit hebben 
opgeleverd voor het vraagstuk jeugdwerkloosheid. Naast de regionale samenwerking, het opbouwen 
van een netwerk en de positieve aandacht voor jeugdwerkloosheid, hebben inmiddels 1.11 5 jongeren 
in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden (bijvoorbeeld door in het Actieplan aangestelde jobhunters) 
een baan, opleiding, leerwerkplek of stage gevonden, of zijn een eigen onderneming gestart. Het 
Actieplan Jeugdwerkloosheid in de huidige vorm liep eind 2014 af. Alleen de werkgeversinstrumenten 
hebben nog een doorlooptijd in 2015 en kunnen de eindresultaten zodoende nog positief beïnvloeden. 

Bij vier van de negen actielijnen is het beoogde resultaat behaald. Twee actielijnen zijn relatief laat in 
2014 gestart en waren succesvol binnen hun resterende termijn. Daarom laten we deze actielijnen 
doorlopen. Bij twee actielijnen zijn de doelen niet behaald. Over de werkgeversinstrumenten valt nog 
niet te zeggen of het beoogde doel behaald zal worden. Met deze resultaten heeft het Actieplan een 
grote impact gehad op het bereiken van werkloze jongeren en het terugdringen van jeugdwerkloosheid 
in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. De inzet van de subsidiepartners is hierbij zeer te prijzen. Zo 
was het aantal jongeren waar daadwerkelijk contact mee was in veel actielijnen flink hoger dan het 
feitelijke resultaat. Een voorbeeld hiervan waren de scholingsadviseurs. Zij hadden afspraken met 357 
jongeren. Hiervan zijn 65 jongeren daadwerkelijk teruggegaan naar school of kwamen ze in het 
intakeproces. Ook bij de jongereninitatieven zijn er veel jongeren in de arbeidsmarktregio bereikt. De 
vijf jongereninitatieven hebben uiteenlopende activiteiten en evenementen georganiseerd waarbij zij 
424 jongeren wisten te bereiken. In totaal zijn er 3.345 jongeren bereikt binnen de negen actielijnen. 

Er waren ook doelen die moeilijk haalbaar bleken. Zo was het erg lastig om jongeren voor specifieke 
activiteiten te vinden en te activeren, zoals bij de zoektocht naar jongeren die een onderneming wilden 
starten. Ook bleek het in de praktijk moeilijk om jongeren te plaatsen op een baan via het regionale 
netwerk van de ambassadeurs. 

Blijf de toekomst een kans geven. 
In lijn met een aantrekkende economie is er ook een daling in jeugdwerkloosheidcijfers op te merken 
sinds juli 2014 (Bron: CBS). Dat is positief, maar een gezamenlijke inzet van alle samenwerkende 
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partijen én jongeren blijft nodig om de jeugdwerkloosheid een verdere halt toe te roepen. Er is breed 
draagvlak in de regio bij betrokken partijen en bestuurders om het regionaal bestrijden van de 
jeugdwerkloosheid voort te zetten. Daarom hebben de gemeenten met elkaar afgesproken om (delen 
van) het Actieplan Jeugdwerkloosheid voort te zetten. De invulling hiervan wordt momenteel 
uitgewerkt. We willen de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in ieder geval tot 2017 voortzetten. 
Hierin borduren we voort op de successen van het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013-2014 ('good 
practices'), nemen we afscheid van wat niet werkt en kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst. 
Ook houden we graag de mogelijkheid open voor bewezen 'good practices' uit andere 
arbeidsmarktregio's. 

Het voorstel is om het vervolg van het actieplan te financieren uit de ESF middelen 2014-2020. 
Hiervoor komt een integraal subsidiebestedingsvoorstel ESF waar het vervolg op het Actieplan 
Jeugdwerkloosheid onderdeel van is. Dit wordt ter besluitvorming aan het eind van het eerste kwartaal 
2015 voorgelegd aan alle gemeenteraden in de regio. 

Uitgelicht: Talenten van de dag (Algemeen Dagblad). 
Op 17 december 2014 verscheen er een groot artikel (twee pagina's) in het AD UN over 
Jeugdwerkloosheid. In dit artikel werden 37 jongeren gepresenteerd die het keurmerk 'Talent van de 
dag' verdienen. Deze actie is onderdeel van actielijn 4 'Jongeren een gezicht geven'. De actie leverde 
veel respons op sociale media op, zelfs ook van een werkzoekende jongere die aansluiting zocht bij de 
actie. Naar aanleiding van het krantenartikel zijn er zeven concrete vacatures binnengekomen, waarbij 
de jobhunters een belangrijke rol spelen in de bemiddeling tussen werkgevers en jongeren. Ook 
ontstond er contact tussen de jobhunters en een aantal nieuwe werkgevers. Daardoor levert het artikel 
wellicht ook op de langere termijn werk op. De samenwerking met het AD UN is goed bevallen. 
Binnenkort zal er een vervolg gegeven worden aan deze actie om jeugdwerkloosheid blijvend onder de 
aandacht te brengen. 
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In lijn met een aantrekkende economie is er ook 
een daling in jeugdwerkloos held cijfers op te 
merken sinds juli 2014. Dat is positief, maar een 
gezamenlijke inzet van alle samenwerkende 
partijen én jongeren blijft nodig om de jeugd
werkloosheid een verdere halt toe te roepen. 

In deze infographic ziet u hoe we in deze regio de 
afgelopen 1,5 jaar de strijd met de jeugdwerk
loosheid zijn aangegaan. Op basis van de resulta
ten hebben wij ideeën gevormd met hoe we 
verder witten tot in ieder geval 1 januari 2017. 
Hiervoor hebben we ook een doorkijk gemaakt 
naar het vervolg in 2015. 

JONGEREN AAN OE SLAG 
1.115 Jongeren tn de arbeids-
marktregio Utrecht-Midden 
hebben een baan, opleiding, 
Ieenwerkplek of stage gevonden, 
of z(jn een eigen onderneming 
gestart. De opbouw hiervan is 
hiernaast weergegeven. 

Extra effecten van het actieplan: 
• Netwerk 
• Vernieuwend te werk gaan 
• Regionale samenwerking 

Aandachtspunt 
Het vinden, activeren en laten 
meedoen van jongeren 

• Start actieplan jeugdwerkloosheid 
• € 800.000 minister Asscher 
• 9 actielijnen, 2 jobhunters, 2 subsidie 

instrumenten, 4 werkervaringsplekken, 
2 stageplekken en communicatie 

• Extra financiering 
• € 1.200.0000 ESF 
• 11 initiatieven tot juli 2015 

> Om te beginnen gaan 
we de hiernaast 
genoemde activiteiten 
en acties oppakken 

ondernemingen 
2 

1.115 
jongeren 

opleidingen 
65 

BBL opleidingen 
342 

2015: 
1 Doorloop van 11 ESF initiatieven met 

'begeleiding' van trekkers tot 1 juli 2015 
2 Verlengen van jobhunters, werkgeversin

strumenten en scholingsadviseurs 
3 Invulling geven aan het vervolg van het 

Actieplan in 201 5 door gebruik te maken 
van 'good practices', afscheid te nemen 
van niet werkende aanpakken en mogelijk 
nieuwe ideeën 

4 Het borgen, anders invullen en afronden 
van actielijnen 2,3, 4, 7, 8 en 9 

5 Integraal bestedingsvoorstel ESF maken in 
het eerste kwartaal van 2015 

via: 
170 jobhunters 
77 werkgeversinstrumenten 
2 regionaal ambassadeursnetwerk 
3 presentatie als talent van de dag 

SPEERPUNT ACTIELIJN RESULTATEN 2014 • d o d WÊ r«utta«per31ö>c2014 O b«r*lfcnjOfi9trm 
VERVOLG 
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Jongeren beter kwalifice
ren voor de arbeidsmarkt 

Terugleiden naar opleiding en 
voorkomen van schooluitval extra leerwerkptekken BBL/stages terug naar school (bi traject) 

Stimuleren bewustwording bij 
jongeren in laatste jaar opleiding 

klassen Q events 

bewustwording ttydens klassen en events 0 
O 
Regionaal ambassadeurs netwerk 
werkgevers baan via regionaal netwerk 

Jongeren In kwetsbare 
posities begeleiden naar 
werk, eventueel bi combi
natie met een opleiding 

o 
Jongeren een gezkht geven 

een profiel 'talenten 
van de dag' 

0 

Jobhunters 
baan vla de jobhunters 

verlengen 

voor de arbeidsmarkt 

Werkgeversinstrumenten samen 
met werkgevers uitwerken baan via werkgeversinstrument 

Gemeenten geven goede voorbeeld 
als werkgever en ambassadeur stage/leerwerkplekken by de regiogemeenten 0 

& 
verlengen 

4 
O 
Jongeren voor Jongeren
initiatieven 

• •••• 
ondersteunen jongereninitiatieven 

0 ondersteuning 
vanuit project 

O 
Stimuleren ondernemerschap 

m 
u 
starten eigen onderneming 

O 
20 

& 
ondersteuning 
vanuit project 
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Ruim 1100 jongeren aan de slag via Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 

In 2014 hebben 1115 jongeren via het Actieplan Jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Utrecht-
Midden een baan, opleiding, leerwerkplek of stage gevonden, of zijn een eigen onderneming gestart. 
Dit is het belangrijkste resultaat van de evaluatie van het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013-2014. Via 
het actieplan streven we ernaar de werkloosheid onder jongeren tussen de 18-27 jaar te verminderen. 
Veel van de doelen zijn behaald en daarmee is het actieplan naar tevredenheid verlopen. Wel blijft 
inzet van alle partijen én jongeren nog steeds nodig. Daarom willen de gemeenten de aanpak en 
regionale samenwerking in elk geval tot 2017 voortzetten. 

Bereik 
Om de ruim 1100 jongeren op hun plek te krijgen, zijn veel activiteiten georganiseerd die bijgedragen 
hebben aan de aandacht voor jeugdwerkloosheid. Het bereik van het actieplan is daarom nog vele 
malen groter, namelijk ruim 3300 jongeren. Een voorbeeld hiervan zijn de werkzaamheden van de 
scholingsadviseurs. De scholingsadviseurs plaatsten 65 jongeren bij een opleiding. Om dit voor elkaar 
te krijgen voerde ze gesprekken met 357 jongeren. 

Resultaat 
Het actieplan was opgebouwd uit negen actielijnen, verdeeld in activiteiten om jongeren fit te houden, 
beter te kwalificeren of jongeren in kwetsbare posities te begeleiden naar werk. Sommige actielijnen 
bleken succesvoller dan anderen. Een voorbeeld van een succesvolle actielijn was 'Baan via de 
Jobhunters'. Twee speciaal aangestelde jobhunters hielpen 170 jongeren aan een baan. Daarnaast 
werd in Utrecht-Midden in vergelijking met andere actieplannen veel met jongeren voor jongeren
initiatieven gewerkt. De vijf jongeren-initiatieven ontvingen ruim 400 jongeren bij hun activiteiten. 
Echter bleek het bij actielijn 'Stimuleren ondernemerschap' lastig om jongeren te vinden die zich 
volledig op het ondernemerschap wilden storten. 

Voortzetting 
Door vernieuwend en regionaal te werken is er een groot netwerk rond jeugdwerkloosheid ontstaan. 
Dit netwerk zullen we verder gaan inzetten om jongeren gekwalificeerd te houden en werkgevers te 
interesseren om jongeren aan te nemen. De jobhunters en de bonus voor werkgevers kwam pas later 
in het jaar op gang, maar bleken erg succesvol. Daarom zullen deze voorgezet worden in 2015. We 
nemen afscheid van acties die niet werkten en kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst. Ook 
houden we graag de optie open voor bewezen 'good practices' uit andere arbeidsmarktregio's. Het is 
de bedoeling om het vervolg van het actieplan te financieren uit de ESF middelen 2014-2020. 

* Het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden is een samenwerking van: Bunnik, De Bilt, Houten, (Jsselstein, 
Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, 
Woerden en Zeist. 
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