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Problematiek Jongeren / Aanpak Jeugdwerkloosheid  
 

Bespreking van de opzet om tot een Brabant brede aanpak van de jongerenproblematiek te 

komen, daarbij  

1. Kennis te nemen van de notitie Jongeren tijdens en na de coronacrisis: intensivering 

strategie en inzet en de voorlegger Werk maken van preventie jeugdwerkloosheid, 

welke notitie en voorlegger (bijlage agendapunt 3 KEIC 17 april 2020) u ter 

voorbereiding op het vorige overleg zijn toegezonden;  

2. De werkgroep preventie jeugdwerkloosheid (expertgroep met Ton Wilthagen c.s.) 

opdracht te geven om data en inzichten te verzamelen rondom jeugdwerkloosheid 

en de opbrengsten te delen met het Pact, de arbeidsmarktregio’s en het kernteam; 

3. Vast te stellen dat de benodigde ondersteuning van (kwetsbare) jongeren en de 

financiering daarvan per arbeidsmarktregio is of zal worden opgenomen in het 

regionale 4-jaren actieplan arbeidsmarkt; 

4. Te besluiten om de Brabant brede problematiek rondom jeugdwerkloosheid op 

landelijk niveau te agenderen; 

5. Vast te stellen dat het noodzakelijk is om op korte termijn Brabant breed jongeren te 

informeren over waar zij terecht kunnen om met hun toekomst aan de slag te gaan. 

 

Uitgangspunten aanpak preventie jeugdwerkloosheid  

Bij het ontwikkelen van mogelijke oplossingen voor de aanpak preventie jeugdwerkloosheid 

gelden de volgende uitgangspunten: 

a. Optimaal benutten van de bestaande (reguliere) infrastructuur 

In de vijf arbeidsmarktregio’s is een sterke (reguliere) infrastructuur voor matchen, 

bemiddelen en een leven lang leren. Daar waar de infrastructuur niet optimaal 

functioneert, wordt daar gewerkt aan verandering en verbetering. Bottlenecks waar 

de doorstroming stokt worden direct aangepakt en indien de verstopping niet kan 

worden verholpen, wordt er direct een U-buis of bypass aangelegd in de vorm van 

concrete projecten en acties. 

b. Gebruik maken van de ervaringen uit het verleden 

In de perioden van laagconjunctuur hebben gemeenten samen met partners 

waaronder werkgevers en het UWV diverse projecten en activiteiten uitgevoerd om 

(kwetsbare) doelgroepen toe te leiden naar en te plaatsen op werk. Voor jongeren 

zijn in 2014 bijvoorbeeld de bestuurlijke afspraken “Samen naar een werkende 

toekomst” gemaakt, waarbij gemeenten de opdracht hadden om kwetsbare 

jongeren te plaatsen op werk of een leerwerkplek. De uitvoering en effecten van 

deze activiteiten en projecten zijn veelal in opdracht van ministeries of gemeenten 

geëvalueerd. We maken gebruik van de lessons learned uit het verleden.  

c. Actieplan arbeidsmarkt 

De arbeidsmarktregio’s hebben (3) een Plan van Aanpak geformuleerd (benutten 

mogelijkheid tot bevoorschotting op de provinciale cofinanciering van het regionale 

4-jaren actieplan arbeidsmarkt). Daarin is en wordt ook expliciet aandacht besteed 

aan jongeren en het voorkomen van jeugdwerkloosheid.  

d. Pactbijeenkomst 

Er wordt op korte termijn een ambtelijke Pactbijeenkomst belegd waarin ook de 

gezamenlijke inzet en regionale inkleuring van de jeugdwerkloosheid wordt verkend. 

Doel van de bijeenkomst is om te komen tot een samenhangende aanpak 

jeugdwerkloosheid met concrete resultaten en opbrengsten door 
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a. De oriëntatie op en vaststelling van wat doen we qua activiteiten op welke 

schaal (lokaal, regionaal of provinciaal) in het kader van de aanpak preventie 

jeugdwerkloosheid.  

b. Creativiteit, capaciteit en middelen van de regio’s en de provincie verbinden.  

c. Smart financial engineering inzetten, waarbij we kijken naar hoe provinciale 

en regionale middelen enerzijds gebundeld kunnen worden voor een 

effectieve Brabantse aanpak en anderzijds voor het ontsluiten van fondsen en 

regelingen bij Rijk, Europa en bedrijfstakken (sociale partners/ O& O fondsen).  

Tot slot – resumé 

• De provincie heeft versneld middelen (500 K euro per regio) beschikbaar gesteld voor 

regionale plannen met activiteiten die tevens aansluiten op het provinciaal 

arbeidsmarktbeleid, daarbij gebruikmakend van de reguliere infrastructuur en lessons 

learned.  

• Op basis van een bestuurlijk commitment binnen KEIC / Pact kunnen we als 

arbeidsmarktregio’s met de provincie een samenhangend plan van aanpak ontwikkelen. 

• De werkgroep / expertteam wordt daarbij optimaal benut en ingeschakeld.  

• Het uitgangspunt is een Brabant brede aanpak o.b.v. regionale inkleuring. 

• Voor het bovenregionale deel van de uitvoering (communicatie/ campagne) 

arrangeren we een gezamenlijke financiering met een inleg per regio van € 25.000,- en 

dan verdubbeld de provincie dit bedrag (regio’s € 125 K en pnb € 125 K = € 250 K). 

Hiervoor kunnen de regio’s gebruik maken van de versneld beschikbaar gestelde 

middelen voor de regionale plannen. 

 

 


