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Rapport IZI
Solutions

Kabinet: Gemeenten begeleiden jongeren
‘buiten beeld’ naar school of werk

Wie zijn de jongeren
'buiten beeld'? Waarom
zijn ze uit beeld
geraakt en hoe kunnen
zij bereikt en
geactiveerd worden?
Lees het rapport

Jumbo in
Groningen
biedt 25 BBLbanen

27500 jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben,
geen opleiding volgen, niet werken en geen uitkering ontvangen, worden
door hun gemeente de komende tijd weer op weg geholpen naar een
opleiding of een baan. Minister Asscher past daarnaast de Participatiewet
zo aan dat ook de groep jongeren van 23 tot 27 vanaf 2017 door een
koppeling van gegevens 'in beeld' kan komen en hulp kan krijgen. Lees
verder

Asscher bezoekt aanpak in Rotterdam

Samenwerking tussen
het Alfa College, de
regio Groningen en de
Jumbo heeft geleid tot
25 BBL-banen voor
jongeren.
Lees verder

Girlsday 2016
Op Girlsday lieten 300
bedrijven 10.000
meisjes kennismaken
met kansrijke beroepen
in bèta, techniek en
ICT.
Lees verder

Minister Asscher liet zich in de Creative Factory informeren over de
Rotterdamse aanpak van de jeugdwerkloosheid onder jongeren die zijn
uitgevallen op school. Jongerenwerkers bezoeken de jongeren thuis,
spreken de jongeren aan op ontmoetingsplekken in de wijk en werken
samen met sleutelfiguren. Lees verder

Siemens investeert in technisch talent
Een leven lang leren, of zoals Siemens het uitdrukt: ‘Eten, drinken,
slapen, leren’, betekent dat er bij Siemens plek is voor ál het technisch
talent. Voor jonge hoogvliegers met een mbo- of havo diploma is er zelfs
een eigen, intensief trainingstraject in Berlijn, mét baangarantie. ‘Een
goede werkgever, een succesvol bedrijf, omarmt de dynamiek van
jongeren en leert daarvan.’
Lees verder

VIDEO:
Werken en
leren bij
McDonald's

Jeugdwerkloosheid nagenoeg gelijk gebleven
McDonald’s investeert
in initiatieven om haar
medewerkers,
waaronder veel
jongeren, de kans te
geven zich verder te
ontwikkelen,
bijvoorbeeld via de
McDonald’s Academy.
Luister en kijk naar het
verhaal van Ranu en
Boi in de video.

Friesland helpt
talent nu
Een CV sturen? In
Friesland doen ze het
anders. Daar sturen ze
direct de jonge
kandidaten naar de
werkgever. Op
speeddates en korte
‘elevator pitches’ staan
de werkgevers oog in
oog met de jongeren.
Lees verder

Digital
Employment
Day

Twentse speeddates matchen jongeren
Om de kans op werk
van jongeren te
vergroten,
organiseerden de
Aanpak
Jeugdwerkloosheid
gemeente Den Haag,
de Rijksoverheid,
Samsung, Capgemini
en Randstad de Digital
Employment Day 2016.
Lees verder

Microsoft leert
kinderen
programmeren
Meer aandacht voor
digitale en
technologische
kennisontwikkelingen
in het onderwijs is hard
nodig, vindt Microsoft.
Het softwarebedrijf
stapt zelf op scholen af
om jongeren al op
jonge leeftijd
enthousiast te maken
voor programmeren.
Lees verder

Met speeddates matcht Twente werkzoekende jongeren op vacatures van
regionale werkgevers en intermediairs. De werkgevers staan er inmiddels
zo’n beetje voor in de rij. En ook de jongeren zijn enthousiast. ‘Alleen al
door oog in oog te staan met zoveel werkgevers met concrete vacatures,
verandert het gedrag van de jongeren’, zegt projectleider Aanpak
Jeugdwerkloosheid, Petra Weideveld. Lees verder

Leercirkel Matchen op Werk
De regionale projectleiders,
RMC-coördinatoren en
managers
werkgeversdienstverlening
van UWV waren op
uitnodiging van de Aanpak
Jeugdwerkloosheid in
Utrecht bijeen voor een
dagvullend programma over
het matchen op werk van
jongeren met een uitkering
en jongeren zonder diploma.
Lees verder

Bussemaker: afspraken voor een vangnet voor
kwetsbare jongeren
De daling van het aantal voortijdig schoolverlaters zet door. Het aantal
jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs
dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet daalde met 1200
naar 24.451. Vooral mbo-scholen boekten veel voortgang.
Bussemaker legt het accent de komende jaren ook op het realiseren van
een sluitend regionaal vangnet zodat jongeren in een kwetsbare positie
meer kansen krijgen. Daarvoor is samenwerking van de onderwijsketen
met organisaties uit het arbeidsmarktdomein en zorgdomein nodig, aldus
de minister in haar brief aan de Tweede Kamer. Lees verder
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