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Voorwoord

Van harte welkom bij de expositie ‘Alle 
Jongeren in Beeld’, een expo voor en door 
jongeren. De expositie en bijbehorend 
boekje verbeeldt het resultaat van het 
onderzoeksproject Alle Jongeren in Beeld 
dat de afgelopen twee jaar is uitgevoerd aan 
Tilburg University. Alle Jongeren in Beeld 
richt zich op NEETS (Not in Employment, 
Education,Training); jongeren die uitdagingen 
tegen komen bij het participeren in de 
samenleving en gevraagde zelfredzaamheid. 
Met dit project zoekt Tilburg University een 
innovatieve oplossingsrichting voor de vraag 
hoe deze groep weer een aangrijpingspunt kan 
krijgen in de maatschappij.

Het boekje start met Big Data en het licht 
dat Big Data werpt op de bestaande praktijk. 
Datascience-technieken zijn ingezet ten 
behoeve van vroeg signalering (jongeren 
die buiten beeld dreigen te raken) en het 
opsporen van jongeren die wel buiten beeld 
zijn geraakt. De expo ‘Alle Jongeren in Beeld’ 
geeft een indruk van de resultaten van het 
onderzoek en vertelt tegelijkertijd de verhalen 
van jongeren zelf.

Dit boekje bundelt de bijdragen aan de expo 
en zet deze in het bredere kader van de vele 
nationale en internationale projecten over 

jongeren waar Tilburg University bij betrokken 
is. In internationaal vergelijkend onderzoek 
komt steevast naar voren dat Nederlandse 
regio’s sterk zijn in samenwerking tussen de 
verschillende organisaties die bij jongeren 
betrokken zijn. Zo werken scholen, gemeentes 
en werkgevers vaak samen. Bijvoorbeeld, 
binnen het speciaal onderwijs wordt er soms 
al actief gewerkt aan de vervolgstap naar 
een baan, vervolgonderwijs, dagbesteding 
of vrijwilligerswerk. Faciliterende wet- en 
regelgeving kan daarbij een helpende hand 
bieden, maar soms komt een gezonde dosis 
‘ondeugendheid’ ook van pas om net iets 
extra’s voor jongeren te betekenen.
Dit boekje en de expo zijn bedoeld voor 
beleidsmakers, jongerenwerkers, onderzoekers 
en jongeren. Ze geven een kijkje in het veld 
waarin ze zich bevinden. Het verbindt de 
abstracte wereld van data en onderzoek met 
de realiteit van Tilburgse jongeren. Het zet 
daarmee de universiteit midden in de wereld, 
maar laat die wereld ook profiteren van kennis 
en onderzoek.
Wij wensen jullie veel kijk- en leesplezier,

Ton Wilthagen, Sonja Bekker, Ásta Berglind 
Willemsdóttir Verheul en Marieke Schoots

Tilburg University

Voorwoord
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Wat is het geheim van veerkrachtige 
samenlevingen? 
Het kabinet vroeg aan de bewoners van 
Nederland wat de belangrijkste vragen 
waren om te onderzoeken. Daaruit is in 
2015 de Nationale Wetenschapsagenda 
ontstaan. Wat is het geheim van veerkrachtige 
samenlevingen is één van de 140 vragen 
die zijn opgenomen in de Nationale 
Wetenschapsagenda. 

Wat bedoelen we precies met veerkrachtige 
samenleving en waarom is dat belangrijk?
Veerkrachtige samenlevingen zijn in 
staat schokken op te vangen die ontstaan 
als gevolg van bijvoorbeeld migratie, 
klimaatverandering, nieuwe technologieën, 
diversiteit en geopolitieke verschuivingen. 
Veerkrachtige samenlevingen kunnen beter 
inspelen op toekomstige uitdagingen en op de 
consequenties van al deze verandering, zowel 
in de buurt als op mondiaal niveau. Daarom is 
voor jongeren, de generatie van de toekomst, 
een veerkrachtige samenleving van cruciaal 
belang. 

In het programma JOIN (Jongeren in 
een veerkrachtige samenleving) stellen 
onderzoekers zich de vraag: Welke 
instrumenten zouden kunnen worden 

ontwikkeld om de veerkracht te versterken? 
Niet alleen om toekomstige schokken op 
te vangen. Het is ook van belang om de 
samenleving zo in te richten dat deze stabiel, 
democratisch en inclusief is. Dat alle jongeren 
blijven meedoen. JOIN ontwikkelt en test 
nieuwe instrumenten en arrangementen die 
de participatie van (kwetsbare) jongeren 
versterken en daarmee ook de samenleving 
inclusiever en veerkrachtiger maken. 

Om dit goed te kunnen 
doen is JOIN ingedeeld in  
5 deelprogramma’s: 

•  Inclusiviteit en Burgerschap/politieke 
participatie: Welke instrumenten, interventies 
en mechanismen “werken” bij het vergroten 
van de publieke betrokkenheid van jongeren?

•  Inclusiviteit en Arbeid: Hoe helpen nieuwe 
vormen van overheidsbeleid, onderwijs en 
werkgever- en ondernemerschap jongeren 
om de juiste overgangen in hun levensloop 
te maken?

•  Inclusiviteit en Cultuur: Hoe en onder welke 
voorwaarden kunnen participatie- en 
identificatieprocessen onder jongeren uit 
verschillende culturen worden gestuurd?

•  Inclusiviteit en Diversiteit: Hoe kunnen we 
jongeren helpen hun hulpbronnen zoals 
vrienden school en familie zo in te zetten 
dat scheidslijnen tussen groepen in de 
samenleving minder scherp worden. 

•  Inclusiviteit en maatschappelijke participatie: 
Hoe rusten we jongeren voldoende toe voor 
de complexe samenleving van de toekomst? 

Al deze deelprogramma’s samen, dragen bij 
aan een oplossing voor het vraagstuk Wat is 
het geheim van een veerkrachtige samenleving. 

In dit boekje leggen we de nadruk op één van 
de bouwstenen binnen het deelprogramma 
Inclusiviteit en Arbeid, het project Alle 
Jongeren in Beeld. Voor meer informatie over 
de het hele programma verwijzen wij u graag 
naar een van deze websites:  
startimpuls-join.nl 
routevzs.nl

JOIN
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Betere samenwerking en data-uitwisseling 
brengen ‘onzichtbare’ jongeren weer in beeld
Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de 
Universiteit van Tilburg

Ook in Nederland is ondanks de economische 
opleving een groep jongeren volledig uit 
beeld en daarmee ook ver verwijderd van de 
arbeidsmarkt. Dat is zorgwekkend. In 2013 
is in Europees verband een ‘jeugdgarantie’-
afspraak gemaakt tussen de lidstaten. Volgens 
die afspraak moet aan een inactieve jongere 
binnen vier maanden een aanbod van werk, 
een leer/werkplek of een (vervolg)opleiding 
worden gedaan. Naar die afspraak wordt 
in Nederland zelden verwezen. Afgelopen 
dinsdag constateerde de Rotterdamse 
Rekenkamer dat in Rotterdam veel te weinig 
werkloze jongeren in beeld zijn bij de 
gemeente.

Tijdens de laatste economische crisis steeg 
ook in Nederland de werkloosheid hard, 
zeker onder jongeren. Intussen heeft de 
officiële werkloosheid zich sterk hersteld. 
De jeugdwerkloosheid - in de groep 18 tot 
25 jaar - ligt zelfs op een lager niveau dan 
voor de crisis, namelijk op 7,4% van de 
beroepsbevolking tegen 8,5% in november 
2008. Daarmee behoort Nederland op dit vlak 

tot de groep best presterende landen van de 
Europese Unie.
Toch is dit wat betreft jongeren niet het hele 
verhaal. Er zijn in Nederland, zoals ook in 
andere landen, jongeren die helemaal buiten 
beeld zijn. Zij worden ‘onzichtbare’ jongeren 
of ‘spookjongeren’ genoemd. 

Internationaal wordt gesproken van jongeren 
tussen de 15 en 29 jaar ‘not in employment, 
education or training’ (NEET).

Een deel van deze jongeren heeft ook 
geen uitkering, en een nog kleiner deel 
is niet ingeschreven in de gemeentelijke 
basisadministratie. Net als de omvang van de 
jeugdwerkloosheid is ook de omvang van deze 
groep in ons land naar verhouding klein. Waar 
in Italië naar schatting een op de vijf jongeren 
buiten beeld is, geldt dat in Nederland voor 
een op de 25 jongeren.

Volledig onder de radar
De meeste recente uitgebreide cijfers van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
over jongeren en jongvolwassenen tussen 
de 15 en 27 jaar stammen uit 2013. In die 
leeftijdscategorie volgden toen 134.430 
personen geen onderwijs, werkten niet, 
hadden geen uitkering en stonden niet als 

werkzoekende ingeschreven. Van de helft 
van deze jongeren was min of meer bekend 
waarom zij niet in beeld waren: zij hadden het 
onderwijs verlaten, zorgden voor een kind of 
familie, zaten in detentie of waren bekend bij 
jeugdzorg.

Maar de andere helft van de jongeren, destijds 
65.910, bevond zich volledig onder de radar. 
Op hen hebben ministeries, gemeenten en 
andere organisaties geen enkel zicht. De 
leerplicht voor jongeren geldt tot maximaal 
18 jaar. Daarna hebben jongeren geen 
verplichtingen en zolang ze geen uitkering 
aanvragen of zichzelf niet melden, komen 
de instanties niet met hen in contact.
Waarom deze jongeren onzichtbaar zijn, is 
dus speculeren. In de praktijk blijkt dat een 
deel van de jongeren ziek of overspannen 
is of ontmoedigd is geraakt na slechte 
ervaringen met werk of school. En een andere 
groep jongeren wordt getrokken naar een 
alternatieve en lucratieve loopbaan, namelijk 
in de criminaliteit, vooral in de grootschalige 
drugseconomie.

In veel steden en regio’s in Nederland is 
aandacht voor deze jongerenproblematiek. 

“Volgens de plannen 
zouden er binnen enkele 
jaren geen jongeren meer 
werkloos thuis op de bank 
mogen zitten.”

Jongerenregisseurs zijn actief op zoek naar 
jongeren met alle mogelijke issues met 
betrekking tot werk, inkomen en onderwijs. Zij 
bieden hen ondersteuning bij het maken van 

een goede vervolgstap en het vinden van de 
weg naar en tussen alle instanties.
Cruciaal hierbij is dat jongeren in hun eigen 
taal worden aangesproken. In korte tijd 
zijn door het hiervoor ingestelde jongeren-
communicatiebureau Werktuig meer dan 
duizend onzichtbare jongeren bereikt. Hierbij 
wordt de Europese jeugdgarantienorm 
gehanteerd en blijkt 91% van de jongeren 
met wie men aan de slag gaat binnen vier 
maanden te zijn geplaatst in een baan, 
opleiding of zorgtraject.

Veelbelovende strategie
Onvoldoende samenwerking tussen allerlei 
instanties - gemeente, UWV, jongerenwerk, 
jeugdzorg, scholen, politie - is een van de 
redenen dat jongeren niet goed in beeld 
komen. Al die instanties zijn maar gedurende 
een beperkte tijd en slechts voor een 
deelaspect van de problematiek bij jongeren 
betrokken en hebben eigen werkwijzen, regels 
en verantwoordingssystemen. Daardoor 
versnippert de aanpak, terwijl bij deze 
jongeren juist alles met alles samenhangt.

Ook worden vanuit de Nationale 
Wetenschapsagenda datawetenschappers 
ingezet, bijvoorbeeld in Rotterdam, Delft en 
Den Bosch, om jongeren te vinden en hun 
problemen beter en vroegtijdig in kaart te 
brengen. Dat is een veelbelovende strategie, 
waarbij preventie voorop moet staan.
Het probleem daarbij is echter dat vanwege 
privacyregels het in toenemende mate 
moeilijk blijkt om data te combineren en uit 
te wisselen. Ook als dat zorgvuldig gebeurt 
vanuit onderzoek en niet om jongeren te 
controleren of tot iets te dwingen.

Daardoor kan niet de juiste hulp op het juiste 
moment worden geboden en loopt een deel 

‘Onzichtbare’ jongeren
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van de jongeren blijvende ‘littekens’ op in 
hun verdere levensloop en loopbaan. De 
ministeries, van Onderwijs, Sociale Zaken 
tot Justitie, onderkennen dit informatie- en 
dataprobleem, maar zijn niet in staat om hier 
een oplossing voor te vinden.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
De cohorten jongeren worden kleiner en 
Nederland vergrijst. We moeten nog veel 
zuiniger zijn op onze jongeren. Uiteraard in 
het belang van de jongeren zelf. Maar ook 
omdat onze economische toekomst en sociale 
veerkracht afhangt van goed opgeleide en 
geïntegreerde jongeren.

Referentie

Ton Wilthagen. (17 januari 2019). Betere samenwerking en data-

uitwisseling brengen ‘onzichtbare’ jongeren weer in beeld. FD.nl.
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Alle Jongeren in Beeld: vertaling van data 
onderzoek naar beleidsadvies
Ásta Berglind Willemsdóttir Verheul
Tilburg University

Hoe kunnen we de voorspellende factoren 
identificeren die de maatschappelijke 
terugtrekking van jongeren voorspellen? 
Dat is een van de vele maatschappelijke 
vragen met betrekking tot jeugdwerkloosheid 
en jongerenparticipatie die onderzoekers, 
beleidsmakers en maatschappelijk werkers 
zich stellen. De vraag naar participatie van 
kwetsbare jongeren maakt deel uit van 
de 140 clustervragen van de Nationale 
Wetenschapsagenda. De vraag naar 
voorspellende factoren is daar een afgeleide 
van. Onderzoekers van Tilburg University 
werkten samen met collega’s van de diverse 
universiteiten en met maatschappelijke 
partners, en gingen op zoek naar antwoorden 
op de maatschappelijke vragen over wat een 
veerkrachtige en verstandige samenleving 
inhoudt, met een specifieke focus op 
(kwetsbare) jongeren. Dat doen ze in het 
gesubsidieerde programma Startimpuls 
JOIN, gefinancierd door de Nationale 
Wetenschapsagenda dat ernaar streeft om 
maatschappelijke vragen van onderop te 
beantwoorden. 

JOIN programma
Deze ‘bottom-up’ benadering van onderzoek 
is niet nieuw voor de manier waarop Tilburg 
University onderzoekers werken. Deze 
benadering sluit aan bij de ideeën van haar 
oprichter, Martinus Cobbenhagen, die van 
mening was dat het de ambitie van de 
universiteit moest zijn om de samenleving  
te dienen en te versterken en haar burgers  
te helpen door de samenleving te begrijpen  
en er ‘actief en bewust bij betrokken te zijn’.  
Het JOIN-programma vertaalde deze filosofie 
in vijf werkpakketten die allemaal verbonden 
zijn met het concept van inclusie: inclusie en 
burgerschap/politieke participatie, inclusie 
en arbeid, inclusie en cultuur, inclusie en 
diversiteit, inclusie en burgerlijke participatie. 

Meer in het algemeen wil JOIN nieuwe 
instrumenten en technieken ontwikkelen die 
kunnen bijdragen aan de actieve participatie 
van jongeren in de samenleving, en dus de 
Nederlandse samenleving inclusiever en 
veerkrachtiger maken. 

Deze discussie zal zich hierna richten op één 
bouwsteen van het werkpakket Inclusiviteit en 
Arbeid, een project genaamd Alle Jongeren in 
Beeld.
 

Project Alle Jongeren in Beeld 
Alle Jongeren in Beeld is een project 
onder leiding van prof. dr. Ton Wilthagen. 
Naomi Smulders is de uitvoerder van het 
onderzoek die na afloop van het project een 
Professional Doctorate in Engineering van 
de JADS academie in ‘s-Hertogenbosch heeft 
ontvangen. De onderzoeksresultaten zijn 
vervolgens gedissemineerd door Ásta Berglind 
Willemsdóttir Verheul in samenwerking met 
dr. Sonja Bekker en het creatie team van Buro 
Werktuig. Aan het begin van het project is 
Smulders door het Tilburg University Impact 
Team gevraagd om samen met de gemeenten 
in de Regio Hart van Brabant onderzoek te 
doen en de voorspellende factoren van het 
terugtrekken van jongeren uit de samenleving 
te identificeren door middel van data science-
strategieën. De ambitie van de gemeenten is 
om in 2020 een jeugdwerkloosheidsvrije regio 
te worden. Dat betekent dat de gemeenten 
zich ten doel stellen om alle jongeren die 
hun opleiding of baan hebben opgegeven, 
te helpen om binnen enkele maanden weer 
op een zinvolle manier deel te nemen aan de 
samenleving. 

Volgens recent onderzoek van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) omvat 
deze groep 4 tot 5% van de jongeren 
tussen de 15 en 27 jaar (CBS 2018). Maar 
hoe kunnen ze vanuit de gegevens worden 
geïdentificeerd? Simpel gezegd heeft dit 
project getracht om de gegevensbronnen 
te identificeren en te onderzoeken om op 
die manier de doelgroep te karakteriseren, 
zijnde de jongeren die niet in onderwijs, 
werk of de opleiding (NEET) zijn. Smulders 
deed dit door het verzamelen, verkennen en 
analyseren van gegevens over NEET-jongeren 
en de algemene jongerenpopulatie, reeds 
verzameld door verschillende organisaties. 

Smulders gebruikte data science-strategieën 
om inzicht te krijgen in de kenmerken van 
NEET-jongeren en hun potentieel om in de 
NEET-categorisering te vallen, om zo de 
bestaande interventies van organisaties die 
NEET-jongeren helpen te verbeteren. Om 
Smulders in staat te stellen haar onderzoek 
te doen verwierf ze persoonsgegevens 
uit verschillende bronnen, wat voor een 
stilstand in het onderzoek zorgde door de 
recentelijk ingevoerde Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Deze stilstand 
ontstond omdat de bronnen niet gedeeld 
mochten worden met de onderzoekster. Dit 
was een keerpunt in het onderzoek en leidde 
tot een andere vraag over preventiestrategieën: 
Hoe kunnen persoonsgegevens worden 
gebruikt en verspreid zonder dat dit tegen de 
AVG ingaat? Dit heeft gevolgen voor de hier 
besproken maatschappelijke kwestie, omdat 
de ambities om de terugtrekking van jongeren 
uit de samenleving te identificeren, deels 
kunnen worden gemeten aan de hand van data 
science. Dit wordt nu gecompliceerd door de 
uitdagingen die de naleving van de richtlijnen 
van de AVG in het gegevensverzamelingsproces 
met zich meebrengt. 

“Want is onderzoek niet 
slechts een reflectie 
en reproductie van de 
problemen en oplossingen 
die we samen moeten 
aanpakken?”

Privacyregelgeving
In juni 2018 is het AVG in Nederland in 
werking getreden. Het wordt door de 

Alle Jongeren in Beeld
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Europese Unie omschreven als ‘het strengste 
privacy- en zekerheidsrecht ter wereld’. De 
richtlijnen bestaan uit zaken als juridische 
verantwoording van verwerkingsactiviteiten, 
gegevensbeveiliging, verantwoording en 
vooral het recht op privacy . Het belang van de 
uitvoering ervan heeft zijn weerslag op privacy 
wetgeving en de mogelijkheid om persoonlijke 
informatie uit te wisselen met externe partijen. 
Dit had enige implicaties bij het verkrijgen 
van gegevens voor het Alle Jongeren in Beeld 
project, omdat organisaties en instellingen 
hun databases niet deelden of mochten delen 
met externe partijen. Smulders moest dit 
obstakel overwinnen om haar onderzoek voort 
te zetten. Zij deed dit door het ontwikkelen 
van een protocol voor gegevensverzameling: 
PAQ (Processing Agreement Questionnaire), 
dat ervoor zorgde dat het delen van 
persoonsgegevens in overeenstemming was 
met de AVG-richtlijnen. Dit instrument is 
tot op zekere hoogte het resultaat van haar 
onderzoek en een vernieuwend aspect van het 
project.

PAQ-tool
PAQ staat voor Processing Agreement 
Questionnaire. Smulders werkte hiervoor 
samen met advocaat van Holten. 

PAQ is een tool in de vorm van een 
vragenlijst die helpt bij het opstellen van een 
overeenkomst tussen partijen die toegang  
tot een database nodig hebben. 

Dit geldt voor de gegevens van de database, 
die persoonlijke informatie kunnen bevatten. 
Het werd ontworpen omdat volgens de makers 
één van de belangrijkste voorwaarden van 
het verspreiden van gegevens is om tot een 
verwerkingsovereenkomst te komen die de 
verwerking van de gegevens, de maatregelen 

die zijn genomen om de beveiliging van 
gegeven te handhaven, protocollen voor een 
datalek en de plaats en de manier waarop 
de gegevens worden bewaard, omvat. 
Door middel van een reeks vragen over de 
metagegevens detecteert en identificeert de 
tool op een selectieve manier welke gegevens 
wel en welke niet mogen worden verspreid. 
Het vereenvoudigt de richtlijnen voor het 
AVG en wijst op verordeningen die van 
toepassing zijn op soortgelijke projecten. 
Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid 
om pseudonimisering van de persoonlijke 
informatie toe te passen, zodat de gegevens in 
zekere mate kunnen worden verspreid. Al met 
al maakt de PAQ als instrument het mogelijk 
om persoonsgegevens te delen zonder dat dit 
leidt tot ethische of juridische problemen zoals 
vermeld in de AVG. Als alternatief kunnen 
organisaties met privacy-medewerkers na deze 
datareductie een overeenkomst aanvragen om 
toegang te krijgen tot de database op basis 
van hun reductie en de gegevens die ze nodig 
hebben uit de database.

Onderzoeks output 
Na de gegevens via de PAQ-tool te hebben 
verzameld, onderzocht Smulders de vraag 
hoe uit beeld raken van jongeren kan 
worden gedetecteerd met behulp van data 
science. Centrale vraag daarbij is: welke 
strategieën kunnen worden toegepast om 
organisaties daarbij te helpen? Om dit te 
doen, concentreerde Smulders zich op zowel 
preventie als karakterisering. Ten eerste; 
welke kenmerken voorspellen eigenschappen 
van degenen die het risico lopen NEET te 
worden? Wanneer deze risicofactoren zijn 
geïdentificeerd, kunnen preventiestrategieën 
worden ontwikkeld. Ten tweede worden de 
kenmerken van degenen die zich reeds uit 
de samenleving hebben teruggetrokken 

geïdentificeerd en gebruikt om de 
risicofactoren te bepalen om NEET te worden. 
Smulders verwierf, verwerkte en integreerde 
haar gegevens van de GGD Hart van Brabant, 
de GGD Brabant Zuid Oost en Jongerenpunt 
Midden Brabant. De GGD Hart van Brabant 
leverde de resultaten aan over risicoscreening 
met betrekking tot verschillende categorieën 
zoals persoonlijke identificatie, fysieke 
problemen, psychosociale problemen, 
sociaal leven, en sociaaleconomisch 
leven. De GGD Brabant Zuid Oost leverde 
informatie over risicoscreening en gegevens 
over contactmomenten tussen cliënten en 
zorgverleners. En het Jongerenpunt stelde hun 
klantgegevens ter beschikking. 

Uitkomsten 
Om de gegevensstroom inzichtelijker te 
maken, heeft Smulders een matrix gemaakt 
om te laten zien hoe de gegevens worden 
overgedragen, waar deze naartoe gaan, waar 
obstakels bestaan en waar de gegevens 
naartoe moeten stromen om dichter bij de 
maatschappelijke vraag te komen. 

Hier kunt u zien waar de gegevens terecht 
komen, waar het heen stroomt en waar het 
tegen wordt gehouden. De groene stippen lijn 
is een suggestie hoe de data toegankelijker 
kan worden gemaakt voor vervolgonderzoek. 
Verder, ondanks dat niet alle gewenste data 
aanwezig waren heeft Smulders toch enkele 
analyses uit kunnen voeren. Als resultaat 
creëerde Smulders verschillende matrixen 
van bepaalde uitschieters van de algemene 
bevolking die symbolisch de kenmerken 
van de NEET-bevolking zouden kunnen 
vertegenwoordigen.
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Figuur 2: Bron N.Smulders (2019)

Dit diagram is een van de vele resultaten die 
Smulders in haar eindrapport presenteert. 
Het diagram benadrukt de kenmerken 
van afwijkende respondenten. Er is een 
duidelijk verschil tussen de normale groep 
en de afwijkende respondenten. Het grootste 
verschil is te zien in kenmerken met betrekking 
tot de levensproblemen. Nogmaals, omdat 
er niet voldoende gegevens beschikbaar zijn 
over de kenmerken van NEET’s zelf, geeft 
dit diagram alleen een idee van de mogelijke 
risicofactoren om NEET’s te worden. Smulders 
heeft vervolgens ook alle gegevens met elkaar 
verbonden en de volgende analyse uitgevoerd.

Figuur 3: Bron N.Smulders (2019)

Uit nauwkeurigere analyse blijkt dat als deze 
gegevens van de GGD worden gecombineerd 
met de postcodes van de klanten van 
Jongerenpunt een interessant dynamiek plaats 

vindt. De postcodes van de Jongerenpunt 
klanten vallen samen met de ‘outliers’ oftewel 
jongeren die niet in de algemene groep vallen 
van de GGD-gegevens. Aan de hand van 
de verzamelde gegevens (de wolken en de 
ringen) is te zien dat de problemen in deze 
wijken voorkomen en verwijst naar meer 
samenwerking tussen partijen om data aan 
elkaar uit te wisselen. 

Wat Smulders wel laat zien met haar 
diagrammen is dat je eventuele risicogroepen 
kan vinden op specifieke locaties in de data 
aan de hand van de data-science technieken. 
Met aanvullende data kunnen deze technieken 
daarom een belangrijke bijdrage leveren op 
het preventie vraagstuk. In dit verband moet 
aanvullend onderzoek worden gedaan om 
dichter bij de maatschappelijke kwestie van 
de terugtrekking van jongeren te komen. Wat 
aanvullend onderzoek belemmert, is in feite de 
complexiteit van de privacyregels zoals eerder 
vermeld, die tot op zekere hoogte kunnen 
worden vermeden met de PAQ-tool. Wil je hier 
meer over weten? Vraag naar toegang tot het 
eindrapport van Naomi Smulders via
impact@tilburguniversity.edu.

Onderzoeksresultaten 
Het data-onderzoek uitgevoerd door Smulders 
is van exploratieve aard. Dat gaf Smulders 

de ruimte om het veld te verkennen en de 
uitdagingen aan te gaan met het werken met 
persoonlijke gegevens. Smulders concludeert 
dat de verkregen gegevensbronnen op zich 
niet voldoende zijn om de onderzoeksvraag 
te beantwoorden. De verstrekte informatie 
is niet voldoende om gegevens gestuurde 
interventiestrategieën te ontwikkelen om te 
voorkomen dat jongeren zich terugtrekken 
uit de samenleving. De doelstelling om 
het begrip van de grootste risico factoren 
te identificeren is dus niet gelukt. Door de 
gegevensbronnen te integreren in visualisaties 
en voorspellende modellen, kunnen de 
kenmerken van NEET-jongeren echter worden 
benadrukt en zo het begrip van belangrijke 
risicofactoren om NEET te worden, vergroten. 
Dit is momenteel niet mogelijk door het 
gebrek aan gevarieerde gegevens. Om het 
begrip van de grootste risicofactoren te 
vergroten zijn meer datasets nodig van 
de geïdentificeerde gegevensbronnen 
via het gebruik van de eerdergenoemde 
gegevensverzameling tool PAQ. Het 
onderzoek gaat daarom in op de stappen die 
moeten worden gezet om de maatschappelijke 
vraag in zijn geheel te kunnen beantwoorden: 
het combineren van gegevensbronnen van 
verschillende organisaties en instellingen in 
overeenstemming met de AVG-richtlijnen met 
behulp van de PAQ-tool, zoals te zien in de 
data diagram.

Conclusie
Dit project begon met de analyse van 
datasets uit verschillende bronnen om de 
kenmerken van mogelijke terugtrekking uit 
de samenleving te identificeren. Tijdens deze 
analyse werden verschillende uitdagingen 
geïdentificeerd. De eerste is de toegang tot 
de gegevensbronnen en de verspreiding 
ervan op grond van de privacywetgeving. De 

tweede is dat de beschikbare datasets op 
zich onvoldoende informatie bieden om de 
risico’s om NEET-jongere te worden te typeren. 
Aangezien er meer gegevens nodig zijn om de 
NEET-jongeren te identificeren met als doel 
preventiestrategieën te ontwikkelen, wordt 
het grotere probleem hier de toegankelijkheid 
van de gegevens met inachtneming van 
de privacyregelgeving. De resultaten van 
het onderzoek reflecteren niet direct op de 
feitelijke kenmerken van de risicofactoren 
om NEET-jongere te worden, maar op de 
manier waarop met gegevens moet worden 
omgegaan in het nieuwe tijdperk van 
privacyregelgeving. De studie concludeert dat 
de gegevensbronnen onvoldoende informatie 
bevatten om de risicofactoren om NEET-
jongere te worden te voorspellen. Er moeten 
meer gegevensbronnen worden gecombineerd 
om nauwkeuriger te kunnen voorspellen 
hoe de maatschappelijke terugtrekking van 
jongeren kan worden voorkomen. Wat dit 
project heeft gedaan is het identificeren 
van de mogelijkheden die het zoeken en 
identificeren van NEET-jongeren kunnen 
verbeteren, en het ontwikkelen van de tool 
dat de verspreiding van gegevens mogelijk 
kan maken in overeenstemming met de 
privacyregelgeving, hetgeen in het hoofdstuk 
over de aanbevelingen wordt besproken.

Aanbevelingen
Om de kans te vergroten dat de risicofactoren 
om NEET-jongeren te worden kunnen worden 
geïdentificeerd, moeten meer datasets 
worden gecombineerd, zodat daarmee de 
risicojongeren kunnen worden geïdentificeerd. 
Dit kan door gebruik te maken van CBS-
gegevens om specifieke kenmerken te vinden 
van jongeren die het risico lopen om NEET 
te worden. Het bouwen van een model met 
deze specifieke kenmerken kan het risico 
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voor de individuen inschatten, wat nuttig kan 
zijn voor organisaties die preventieve hulp 
bieden. De gegevens bieden vaak een schat 
aan informatie over de levensstijlen van de 
betrokken personen en hun achtergronden, 
hetgeen een goede bron is voor het opstellen 
van een model dat risicofactoren identificeert 
om preventiestrategieën te ontwikkelen. 
Dit wordt mogelijk in combinatie met de 
gegevens die door verschillende organisaties 
en instellingen worden verzameld, maar 
alleen als de informatie kan worden gedeeld 
in overeenstemming met de AVG-richtlijnen. 
Dit brengt ons bij de laatste aanbeveling met 
betrekking tot de gegevens zelf, en dat is 
het onderzoeken van het wettelijke recht om 
informatie te delen over de risico’s om NEET 
te worden. Er is een duidelijke aanpak nodig 
om de wettelijke grondslag binnen de huidige 
verordening te vinden. Gelukkig is met dit 
project een stap in die richting gezet met de 
introductie van de PAQ-tool, die helpt bij de 
data-acquisitie en -distributie. 

Op het gebied van data-acquisitie en 
-distributie zijn er verschillende aanbevelingen 
voor organisaties en instellingen die worden 
beperkt door de privacyrichtlijnen. Nu 
gegevensbescherming steeds belangrijker 
wordt, wordt aanbevolen dat organisaties die 
niet over een privacy-medewerker beschikken, 
investeren in deze expertise op het gebied 
van gegevensbescherming, omdat dit het 
proces van gegevensdeling en -verwerving kan 
versnellen. Zij spelen ook een belangrijke rol 
in de dataverwerving door het opstellen van 
overeenkomsten op basis van de PAQ-tool. 
Voor meer informatie over het gebruik van 
de tool en het verkrijgen van toegang, kunt 
u contact opnemen met het Impact Team 
via impact@tilburguniversity.edu. Smulders 
heeft vastgesteld dat de gegevensbronnen 

die voor dit onderzoek zijn verkregen 
onvoldoende en niet nauwkeurig genoeg 
zijn om preventiestrategieën te ontwikkelen. 
Toekomstig onderzoek zou een grotere 
dataset vereisen om de analyse nauwkeuriger 
te maken. Hiervoor wordt geadviseerd een 
nationale databank voor gegevens over 
jongeren op te zetten. In deze nationale 
databank zouden de gegevensbronnen 
worden ondergebracht die organisaties via 
een wettelijke overeenkomst met behulp van 
de PAQ-tool kunnen aanvullen en waaruit zij 
kunnen werken. Ook hier geldt dat de toegang 
alleen kan worden verleend aan degenen van 
wie de protocolovereenkomsten zijn aanvaard 
in navolging van de AVG-richtlijnen. In dat 
geval zouden de privacy-medewerkers een 
extra troef zijn voor de organisatie in kwestie.

“Hoe kunnen we de 
voorspellende factoren 
identificeren die de 
maatschappelijke 
terugtrekking van jongeren 
voorspellen?”

Tentoonstelling
In het licht van dit onderzoek is aanvullende 
informatie nodig om de jongeren te 
identificeren die zich mogelijk uit de 
samenleving terugtrekken. Een manier is 
om met de jongeren zelf te spreken. Ásta 
Berglind Willemsdóttir Verheul heeft hiervoor 
aanvullend onderzoek gedaan om een beter 
beeld te krijgen over levensverhalen van de 
jongeren zelf. De redenen waarom jongeren als 
het ware buiten beeld raken, vragen om extra 
persoonlijke informatie naast de numerieke 

feiten en cijfers. De bits en bytes van de data 
science kunnen de voorspellingsmogelijkheden 
van bepaalde zaken, zoals de maatschappelijke 
terugtrekking van jongeren, slechts gedeeltelijk 
identificeren. De persoonlijke verhalen en 
ervaringen van de jongeren zelf geven een 
aanvullend perspectief op de problematiek. 
Verheul interviewde hiervoor twaalf jongeren 
in de omgeving van Tilburg om hun verhalen 
en ervaringen te verzamelen en zo dichter 
bij het voorspellen van maatschappelijke 
terugtrekkingsfactoren van jongeren te komen, 
en de jongeren zelf een platform te geven om 
hun eigen zorgen en voorspellende factoren 
te verwoorden. Het hart van dit aanvullend 
onderzoek is ‘co-creatie’, waarvoor jongeren 
vanuit Buro Werktuig werden ingehuurd om 
het beeldmateriaal voor een tentoonstelling te 
co-creëren. De tentoonstelling draagt dezelfde 
naam als Smulders onderzoek: ‘Alle Jongeren 
in Beeld’, en combineert de resultaten van de 
interviews van Verheul met het onderzoek van 
Smulders naar de indeling van de jongeren 
die in de NEET-categorie kunnen vallen. Deze 
tentoonstelling vindt plaats op 9 oktober 2019 
om 13:30 uur, gehuisvest in de Hall of Fame in 
Tilburg. In zekere zin is met de tentoonstelling 
de cirkel volledig rond ten aanzien van de 
maatschappelijke vraag, door terug te gaan naar 
een groep in de samenleving en hen te vragen 
wat belangrijk is en hoe problemen of zaken 
vanuit hun perspectief kunnen worden opgelost. 

Want is onderzoek niet slechts een reflectie en 
reproductie van de problemen en oplossingen 
die we samen moeten aanpakken?
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Een flexibere arbeidsmarkt
Ioana van Deurzen, Sonja Bekker en Marc van 
der Meijden
Tilburg University

Flexibilisering is kenmerkend voor de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Jongeren stromen 
in op een zeer dynamische arbeidsmarkt. 
Tilburgs onderzoek volgt ‘starters’ op de 
arbeidsmarkt tijdens de eerste zes jaar van 
hun carrière. Kunnen jongeren nog een wel 
een vaste baan verwachten? En wat zijn 
de gevolgen van flexibilisering voor hun 
gezondheid?

In veel Europese landen neemt de ‘standaard’ 
arbeidsrelatie af. Steeds minder mensen 
hebben een contract voor onbepaalde tijd. 
Tegelijkertijd veronderstelt het stelsel van 
arbeidsrecht en sociale zekerheid dat mensen 
na een paar jaar flexwerk een stap maken 
naar een vast contract. Maar is dit nog wel 
zo? Vinden jongeren na een tijdje inderdaad 
een stabiele baan? Of blijven zij in tijdelijke 
banen hangen? Wat zijn eigenlijk de typische 
arbeidsmarkttrajecten van starters? En 
hoe verschilt dat van eerdere generaties? 
Welke invloed heeft een langdurig verblijf 
in de flexibele schil op de gezondheid van 
werknemers? Voor deze en andere vragen 

hebben we verschillende generaties jongeren 
tijdens de eerste zes jaar op de arbeidsmarkt 
gevolgd. 

Nederland als interessante case
Nederland is uiterst interessant om deze 
vragen te onderzoeken. Het land wordt gezien 
als pionier van de zogeheten ‘flexicurity’, de 
combinatie van flexibiliteit met zekerheid. 
De nieuw aangekondigde wet Arbeidsmarkt 
in Balans zoekt eenzelfde balans. Het moet 
helpen de kloof tussen ‘flex’ en ‘vast’ te 
dichten. Deze nieuwe wet regelt dat mensen 
na drie aansluitende contracten in drie jaar bij 
dezelfde werkgever, een vast contract krijgen. 
In het verleden is al eens geëxperimenteerd 
met het verruimen of maximeren van de keten 
van korte contracten. Toch lijkt de balans 
tot nu toe zoek. Om te zien welke stappen 
verschillende generaties jongeren maken 
op de arbeidsmarkt, hebben we jongeren de 
eerste zes jaar na hun opleiding gevolgd. In 
de onderzochte periode van dertig jaar, tussen 
1985 en 2015, is het gebruik van tijdelijke 
contracten gegroeid. De arbeidsmarkt is niet 
alleen veel flexibeler geworden. Deze is ook 
turbulenter geworden. Daarmee bedoelen we 
dat jongeren veel vaker overstappen naar een 
nieuw soort arbeidscontract. Bijvoorbeeld, 
waar ze vroeger één keer een stap maakten 

van flex naar vast, wisselen jongeren nu 
voortdurend van arbeidsmarktstatus: van flex, 
naar werkloosheid, naar flex, naar vast en weer 
naar flex. Er is dus meer hectiek. 

“Flexibilisering is 
kenmerkend voor de 
Nederlandse arbeidsmarkt”

Van de generatie die tussen 1985-1999 
instroomde, vond 39% een vaste baan. Een 
even groot aandeel stroomde in een atypische 
arbeidsrelatie. Na zes jaar had liefst 79 
procent van alle starters een stap gemaakt 
naar een vast contract. In de periode 2000-
2007 begon een 37 procent met een flexibel 
contract, maar slechts 24 procent startte in 
een vaste baan. In deze periode was er ook 
veel werkloosheid onder starters. Na zes jaar 
had 66 procent van de starters nog steeds een 
flexibele arbeidsrelatie. Het vaste contract was 
voor de grootste groep toen dus al niet meer 
het eindstadium. De jongste generatie die we 

Figuur 1: Verdeling van arbeidsmarktstatus van starters op de 

arbeidsmarkt, naar opleidingsniveau (in procenten)

NB Primary = primair onderwijs (basisschool); Secondary = voortgezet 

onderwijs; 

Tertiary = tertiair onderwijs. 

Typical = vast contract; 

Typical = enige vorm van flex werk (tijdelijk contract/zzp-er); 

Looking for job = werkzoekende; 

inactive = inactief

Bron: Arbeidsaanbodpanel SCP, eigen bewerking, zie: Bekker en van 

Deurzen, 2019.

gevolgd hebben, laat een nog grotere 
flexibiliteit zien. Zij startten tussen 2008 en 
2015, waarbij de meeste met een atypisch 
contract: 56 procent. Na zes jaar was van de 
gehele groep 86 procent nog altijd aan het 
‘flexen’. De meeste arbeidsmarkttrajecten 
eindigen voor jongeren niet langer meer 
in een vast contract: een flink deel blijft 
wisselen tussen tijdelijke contracten, maar een 
toenemende groep werkt ook als zelfstandige 
zonder personeel (zzp-er). Waar dat vόόr 
2000 nog erg gebruikelijk was, lijkt het 
vaste arbeidscontract tegenwoordig eerder 
uitzondering dan regel.

Een flexibelere arbeidsmarkt 
geeft niet altijd uitzicht op 
stabiliteit en gezondheid
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Figuur 1 laat zien dat de minder stabiele 
arbeidsmarktsituatie niet gelijk over groepen 
is verdeeld. Er heeft vooral een verandering 
plaatsgevonden voor lager opgeleiden. De 
flexibilisering zorgt dat ze makkelijker aan 
een baan komen, maar zorgt er ook voor 
dat dit een tijdelijk, en geen vast contract 
is. Zij hebben dus nog minder gemakkelijk 
aansluiting op een stabiele carrière en een 
stabiel inkomen.

De impact van langdurig flex werk op 
gezondheid
Vanaf het jaar 2000 kunnen we ook meten hoe 
flex werkers hun gezondheid waarderen. We 
hebben dit gedaan voor starters die tussen 
2002 en 2008 toetraden tot de arbeidsmarkt. 
Het blijkt dat vooral voor mannen een 
opstapeling aan atypische arbeidscontracten 
samenhangt met een ervaren slechtere 
gezondheid (Van Deurzen en Bekker, 2019). 
Dit verband vinden we niet terug voor 
vrouwen. Dit hoeft niet te betekenen dat 
langdurig verblijf in flexwerk voor jonge 
vrouwen geen negatieve effecten heeft. We 
hebben alleen het effect op de perceptie van 
gezondheid kunnen meten, maar hebben 
over andere effecten geen gegevens. Het is 
wel goed om een discussie te voeren over 
de effecten van flexwerk voor werknemers, 
inclusief de effecten voor jongeren. Hierbij 
moet ook in meegewogen worden in hoeverre 
we in Nederland jongeren nog een perspectief 
kunnen bieden op een vaste baan. Dus 
ook een perspectief op een carrière bij één 
werkgever en een stabiel inkomen dat niet 
door tussentijdse werkloosheid beïnvloed 
wordt. Als een vast contract niet langer een 
realistisch perspectief is, dan moeten we op 
andere manieren inclusiviteit waarborgen. 
Dan zullen we moeten zorgen dat ‘hectiek’ 
en ‘turbulentie’ op de arbeidsmarkt niet leidt 

tot uitsluiting, langdurige onzekerheid en een 
slechtere gezondheid. Dit is nog belangrijker 
voor werknemers met basisonderwijs als 
hoogst genomen opleiding. 
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Het Philips Werkgelegenheidsplan: Inzetten 
op de weerbaarheid van jongeren voor een 
duurzame(re) arbeidsintegratie.
Roy Peijen
Tilburg University

De afgelopen twee decennia zijn voornamelijk 
jongeren het slachtoffer geworden van de 
verhoogde flexibilisering op de arbeidsmarkt. 
Velen onder hen starten hun carrières in 
opeenvolgende laagbetaalde banen (op basis 
van tijdelijk contracten) afgewisseld met 
periodes van werkloosheid. Een verklaring 
voor deze onzekere situatie is enerzijds 
hun gebrek aan ‘vaardigheden’ (‘menselijk 
kapitaal’, Becker, 1964) en anderzijds de 
toenemende nadruk die werkgevers leggen op 
het bezitten van deze specifieke vaardigheden 
die voor de beschikbaar gekomen banen 
zijn vereist. Technologische ontwikkelingen 
en globalisering hebben gezorgd voor een 
hoge vraag naar (technisch) hoogopgeleid 
personeel en een lagere vraag naar laag- 
en middel opgeleid personeel waarvan 
werktaken gemakkelijk te automatiseren 
vielen of verplaatst naar lageloonlanden. 
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot 
meer werkgelegenheid, maar maakt het 
voor laagopgeleide jongeren (bijvoorbeeld 
voortijding schoolverlaters) moeilijker om een 

baan te vinden die hen ook perspectief biedt 
voor de langere termijn. Ook in het kader 
van de in 2015 ingevoerde Participatiewet 
komen jongeren met een autisme spectrum 
stoornis (ASS) vaker in de problemen bij 
het krijgen en behouden van een reguliere 
baan. Ondanks dat velen onder hen wel 
over beroep specifieke vaardigheden 
beschikken (zeker qua technische 
vaardigheden) ervaren zij regelmatig 
sociale- en communicatieve problemen met 
bijvoorbeeld collega’s en leidinggevenden en 
brengen zij extra kosten voor begeleiding en 
werkomgevingsaanpassingen met zich mee. 
Mede door het toenemende opleidingsniveau 
van de beroepsbevolking is ook het bezitten 
van zachte vaardigheden (‘soft skills’, 
bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden, 
oplossingsgerichtheid, creativiteit) steeds 
belangrijker geworden voor werkgevers in 
het vinden van hun nieuwe werknemers. 
Laagopgeleide jongeren maar ook de jongeren 
met ASS zijn deze zachte vaardigheden 
niet altijd meester, hetgeen dat hen minder 
aantrekkelijk maakt voor werkgevers. 

Activeringsbeleid
Het Nederlandse activeringsbeleid is erop 
gericht om zo snel mogelijk een overgang 
naar betaald werk te realiseren door middel 

van sollicitatieverplichtingen met een 
mogelijke korting op de werkloosheids- of 
bijstandsuitkering indien men zich niet aan 
deze verplichtingen houdt. Het huidige beleid 
van het UWV en de gemeentelijke sociale 
dienst zorgt voor een snelle overgang naar 
betaald werk. Ondanks dat het Nederlandse 
activeringsbeleid (‘work-first’) hen relatief 
snel naar werk weet te begeleiden is de 
arbeidsmarktpositie van deze jongeren nog 
erg kwetsbaar en verre van duurzaam. Voor 
hen is het van belang dat zij hun menselijk 
kapitaal opwaarderen alvorens zij duurzaam 
op de arbeidsmarkt geplaatst kunnen 
worden. Echter wordt in Nederland nagenoeg 
niet geïnvesteerd in training of scholing 
om men meer perspectief te bieden op de 
arbeidsmarkt in vergelijking met landen 
zoals Duitsland, België en Zweden. Er gaan 
steeds meer stemmen op voor investering 
in ondersteunende maatregelen om ook 
laagopgeleiden jongeren naar duurzaam werk 
te begeleiden (Koolmees, 2018). 

Door een té haastige arbeidsmarktintegratie, 
zonder enige investering in vaardigheden, 
zullen deze jongeren een verhoogd risico 
behouden op laagbetaalde banen met 
tijdelijke contracten en baanverlies.

Jeugdwerkplan
Elektronicaconcern Philips biedt sinds 1983 
het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) 
aan voor werkloze jongeren met juist de 
investering in zowel beroep specifieke en 
zachte vaardigheden als uitgangspunt. 
Het doel van het WGP is niet zozeer dat 
deelnemers bij Philips werkzaam blijven, maar 
dat zij in staat zijn om zelfstandig een baan 
buiten Philips te vinden waarbij de opgedane 

kennis en vaardigheden toegepast kunnen 
worden. Het van origine ‘Jeugdwerkplan’ is 
zich in toenemende mate gaan toespitsen 
op de re-integratie van mensen in de volle 
breedte van het autistische spectrum, 
zonder startkwalificatie en van mbo- tot 
wo-niveau. Elke deelnemer volgt naast de 
werkervaring en beroep specifieke trainingen 
ook geprotocolleerde interventieprogramma’s 
(namelijk CareerSKILLS en JOBS), welke zijn 
gericht op het sollicitatievaardigheden en 
netwerken maar ook om hoe te reflecteren 
op het eigen functioneren. Onderzoek heeft 
aangetoond dat beide programma’s bijdragen 
aan de verbetering van reflectie op motivatie 
en kwaliteiten, profilering, werkverkenning en 
het regisseren van de loopbaan. De trainers 
stellen zich ondersteunend op, aangezien 
het doel is dat deelnemers weerbaarder te 
maken en te zorgen dat men zelf actie kan 
ondernemen in het geval van toekomstig 
baanverlies en zich niet afhankelijk laat maken 
van de publieke instellingen. Philips zet 
hiermee in op de veerkracht van deelnemers; 
tijdens maar voornamelijk na afronding van 
het WGP.

Voortijdig schoolverlaters
De uitkomsten van de verschillende 
onderzoeken naar het WGP laten zien dat 
jongeren (met of zonder ASS) duurzamer 
zijn te integreren op de arbeidsmarkt door 
inclusiever maatregelen. Onderzoek wijst uit 
dat deelnemers aan het WGP 18% meer kans 
hebben op een baan (één jaar na uitstroom) 
dan een soortgelijk individu die aangewezen 
is op het Nederlands activeringsbeleid 
(Gerards, Muysken, & Welters, 2014). 
Ook op de lange termijn (tot tien jaar na 
uitstroom) is de gemiddelde WGP-deelnemer 
ongeveer 6% meer werk verbleven dan een 
soortgelijk individu in publieke activatie 

Het Philips 
Werkgelegenheidsplan
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(Peijen, Wilthagen, Muffels, & Dekker, 
2019). Voortijdig schoolverlaters hebben 
een langetermijneffect van 8% over een 
periode van 10 jaar na uitstroom. Een nog te 
verschijnen studie toont aan dat ook mensen 
met ASS middels het WGP duurzamer kunnen 
worden geïntegreerd op de arbeidsmarkt; 
een gemiddeld middellange-termijneffect 
(tot vijf jaar na uitstroom) van 11%. Tevens 
wordt ook het verblijf in de gesubsidieerde 
sector sterk gereduceerd (Peijen & Bos, 2019). 
Er dient geïnvesteerd te worden in beroep 
specifieke vaardigheden en het versterken 
van het probleemoplossend vermogen, 
zelfredzaamheid en het aanpassingsvermogen 
van jongeren (met of zonder ASS). Het 
Philips Werkgelegenheidsplan kan als 
een blauwdruk dienen voor soortgelijke 
(private) initiatieven. De grote Nederlandse 
bedrijven zouden dergelijke functies kunnen 
vervullen. Voornamelijk de bedrijven in 
sectoren en regio’s waar men een tekort in 
gekwalificeerd personeel verwacht kunnen 
profiteren van dergelijke werkervarings- en 
scholingsprogramma’s.

Referenties

Gerards, R., Muysken, J., & Welters, R. (2014). Active Labour Market Policy 

by a Profit-Maximizing Firm. British Journal of Industrial Relations, 52(1), 

136–157. https://doi.org/10.1111/j.1467-8543.2012.00915.x

Peijen, R., & Bos, M. C. M. (2019). Naar een succesvollere 

arbeidsintegratie van mensen met ASS: meer (niet-gesubsidieerd) werk 

door het Philips Werkgelegenheidsplan. Wetenschappelijk Tijdschrift 

Autisme, 18(4). Moet nog verschijnen in December 2019.

Peijen, R., Wilthagen, T., Muffels, R., & Dekker, R. (2019). Private 

arbeidsintegratie: evaluatie van het Philips Werkgelegenheidsplan. 

Tijdschrift Voor Arbeidsvraagstukken, 35(2), 189–205.



2928

Voorkom een verloren generatie
Bas van Weegberg
Voorzitter FNV jong en student Labour law and 
employment relations aan de 
Universiteit van Tilburg

De verzorgingsstaat was voor Nederland 
altijd een motor van vooruitgang. Na de 
Tweede Wereldoorlog kreeg iedere nieuwe 
generatie het weer beter dan de vorige. Tot 
nu. Waarschijnlijk krijgt mijn generatie het 
zelfs slechter dan die van mijn ouders. De 
motor is toe aan groot onderhoud. Na het 
Pensioenakkoord en Klimaatakkoord is het nu 
tijd voor een Jongerenakkoord. 

“Een eigen toekomst 
opbouwen is steeds 
lastiger.”

Zeker zijn van een stabiel inkomen is voor 
steeds minder van mijn generatiegenoten 
weggelegd dankzij flexcontract na flexcontract. 
Dit maakt een betaalbare woning vinden 
veel moeilijker. Tel daar het leenstelsel bij op 
en we zijn nog verder van huis. De mentale 
gezondheid van jonge mensen lijdt hieronder: 
stress en burn-out zijn aan de orde van de 

dag. Al deze problemen zijn de ingrediënten 
van een giftige cocktail. Als we niets doen, dan 
dreigt een verloren generatie. 

Neem nu Susan. Zij vertelde me dat de enige 
constante in haar carrière tijdelijkheid is. In de 
negen jaar na haar afstuderen heeft ze alleen 
maar flexcontracten van hooguit een jaar 
gekregen. Werkgevers geloven daardoor niet 
dat ze vastigheid wil. Dat is de omgekeerde 
wereld. Haar wensen zijn heel bescheiden: 
gewoon ergens drie of vier jaar werken zodat 
ze met haar werk de diepte in kan en een 
carrière kan opbouwen. Niet te veel gevraagd 
voor iemand met een afgeronde hbo-studie, 
toch? Susan heeft het gevoel dat ze haar leven 
niet kan plannen en dat er niks mis mag gaan. 
De stapeling van flexbanen zorgt bij haar voor 
een gebrek aan perspectief en ademruimte. 
Zoals Susan zijn er velen. Dat is niet normaal, 
dat is echt erg.

Nu het Pensioenakkoord, Klimaatakkoord 
en Preventieakkoord zijn gesloten is er weer 
wat ruimte in de agenda van het kabinet. 
Ik gun de ministers een fijne zomer, maar 
daarna moeten ze flink aan de bak. Daarom 
deze oproep aan ministers Koolmees, 
Van Engelshoven en Ollongren: ga aan 
de slag met een Jongerenakkoord! Nodig 

jongerenorganisaties die bezig zijn met 
arbeidsmarkt, onderwijs of wonen uit. Praat 
met ze en laat de zorgen die er leven tot je 
doordringen. Bedenk samen maatregelen die 
een verloren generatie voorkomen. 
Een paar suggesties voor maatregelen? 

Maak flexibele contracten duurder dan vaste 
contracten. Schaf het leenstelsel af. Verlaag de 
leeftijd voor het minimumjeugdloon verder 
van 21 naar 18 en verhoog het minimumloon 
naar 14 euro per uur. Maak zowel huren als 
kopen veel makkelijker voor starters. 
Het beter krijgen dan je ouders is geen doel op 
zich. Maar de stressgeneratie van nu verdient 
de volle aandacht van de machthebbers in 
Den Haag. Een Jongerenakkoord is nodig om 
de motor van vooruitgang weer aan de praat 
te krijgen. Want de vooruitgang is nog lang 
niet af.
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Transitie van universiteit naar werk: 
persoonlijke ervaring
Fleur Kelders, Studente LLM Labour Law & 
Employment Relations 
Tilburg University

Als 23-jarige studente sta ik op het punt de 
arbeidsmarkt te betreden. Het allerlaatste 
onderdeel van mijn studie, de verdediging 
van mijn masterscriptie, staat al gepland en 
stiekem kan ik niet wachten tot ik dat achter 
de rug heb.

De master die ik volg in Labour Law and 
Employment Relations aan de Universiteit 
van Tilburg combineert arbeidsrechtelijke 
vraagstukken met vakgebieden als 
personeelsbeleid, arbeidsmarktdynamiek en 
arbeidsverhoudingen, vanuit een vergelijkend, 
Europeesrechtelijk en internationaal 
perspectief. Met mijn universitair diploma 
op zak heb ik er vertrouwen in dat ik niet 
maanden aan het zoeken zal zijn naar een 
passende baan, zeker niet in de huidige 
economie. Toch vind ik het nog moeilijk mij 
te oriënteren op een functie die bij mij past, 
bij een werkgever die bij mij past. Terwijl ik dit 
typ bedenk ik mij dat het echt een luxepositie 
is om op deze manier de arbeidsmarkt te 
kunnen betreden: er is genoeg vraag naar 

starters op dit moment. Ik realiseer mij ook 
goed dat dit wel eens anders is geweest. 
In februari 2013, iets minder dan 5 jaar na de 
piek van de kredietcrisis, was de Nederlandse 
jeugdwerkloosheid op een hoogtepunt. We 
deden het nog altijd beter dan veel andere 
Europese landen, maar voor Nederland was 
dit toch wel een dieptepunt. Voor mijn scriptie 
heb ik onderzoek gedaan naar de Nederlandse 
jeugdwerkloosheid, waarbij ik heb gefocust 
op het Europees Sociaal Fonds en de invloed 
die dit fonds heeft op het verminderen van 
jeugdwerkloosheid. Het Europees Sociaal  
Fonds is één van de structurele fondsen 
van de Europese Unie, die ervoor moet  
zorgen dat werkgelegenheid en goed werk 
binnen de lidstaten van de Europese Unie  
een garantie is. 

Met dit fonds probeert de Europese Unie 
het werk binnen de Europese lidstaten te 
verbeteren en toegankelijk te maken voor 
iedereen, ook mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Bij mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt kun je bijvoorbeeld 
denken aan migranten, jongeren, 
arbeidsbeperkten, et cetera. 

In Nederland zijn er 35 arbeidsmarktregio’s, 
die alle 35 een centrumgemeente hebben. 
Deze centrumgemeente is het aanspreekpunt 
voor de regio vanuit het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Het ministerie verdeelt het geld van 
het Europees Sociaal Fonds over de 
arbeidsmarktregio’s, op basis van behoefte. 
Hoe hoger de relatieve werkloosheid, 
hoe meer geld een arbeidsmarktregio zal 
ontvangen. De centrumgemeente is dan 
weer verantwoordelijk om de gemeenten 
in die regio te activeren om deel te nemen 
in de projecten en zoveel mogelijk geld 
van het Europees Sociaal Fonds op een 
juiste manier te besteden. Bij vier van deze 
centrumgemeenten ben ik geweest voor mijn 
onderzoek, om een interview af te nemen met 
de verantwoordelijke persoon voor het ESF 
in die regio. Naast alle informatie die ik in 
de literatuur gevonden had, kwam ik tijdens 
de interviews nog aan veel meer bruikbare 
informatie. In de literatuur werd bijvoorbeeld 
nergens vermeld dat het Europees Sociaal 
Fonds een pittige administratieplicht heeft, 
terwijl alle vier mijn respondenten hieruit 
zichzelf over begonnen tijdens het interview, 
toen ik hen vroeg naar nadelen van het fonds 
of redenen om het niet aan te vragen. 
Tijdens het schrijven van mijn scriptie heb 
ik niet alleen ondervonden dat je eigen 
onderzoek uitvoeren erg leuk is, behalve 
alleen heel leerzaam, maar ook dat er niks 
zo belangrijk is als een goed netwerk of een 
aantal goede contacten. Via een van mijn 
respondenten ben ik een eendaags-stagiair 
geweest (voor zover dat een ding is). Zij 
nam mij als stagiaire mee naar een regionale 
bijeenkomst over de invulling van de nieuwe 
periode van het ESF. Elke zeven jaar wordt de 
programmaperiode van het ESF vanuit Brussel 
vernieuwd, en wordt daar in samenwerking 

met alle centrumgemeenten en het ministerie 
een nieuw plan voor opgesteld. Tijdens deze 
middag werd er gebrainstormd over hoe 
de administratie versoepeld kon worden, 
pilots die hebben gelopen met betrekking tot 
jeugdwerkloosheid en welke succesvol zijn 
gebleken, en andere ideeën voor de nieuwe 
periode. Na deze middag begreep ik nog beter 
hoe de vork nou precies in de steel zit en heb 
ik nog drie extra interviews kunnen regelen, 
waaronder een interview met iemand van 
Uitvoering van Beleid. Uitvoering van Beleid 
is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
en hij kon een heel andere blik werpen op 
mijn onderzoek. Was ik gedurende mijn 
onderzoek niet in contact gekomen met mijn 
‘stagebegeleider’ en respondent, dan had mijn 
onderzoek niet het niveau gehaald waar het nu 
op zit. 

“Ik ben ervan overtuigd 
dat ik dat dadelijk ook 
kan, het ‘goed doen in 
de arbeidsmarkt’, en ben 
trots op de scriptie die ik 
geschreven heb.”

Niet alleen deze uitbreidingen in mijn netwerk, 
maar ook de ervaringen en kansen die ik heb 
gehad tijdens het schrijven van mijn scriptie 
om bij verschillende organisaties een blik naar 
binnen te werpen, hebben mij een nog breder 
en beter beeld gegeven van wat ik na mijn 
studie zou kunnen. De jeugdwerkloosheid is 
momenteel niet meer een van de speerpunten 
van het ministerie, omdat jongeren het goed 
doen in de arbeidsmarkt momenteel.

Persoonlijke ervaring
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De positie van jongeren in werk en samenleving: 
Nederland in internationaal perspectief
Sonja Bekker
Universitair hoofddocent Tilburg University – 
Jean Monnet professor Europees sociaal beleid en 
arbeidsverhoudingen

Tijdens de crisisjaren luidde de Europese 
Commissie de noodklok over de destijds 
torenhoge jeugdwerkloosheid. In 2011 was 
deze 22 procent, met uitschieters naar 
48,9 procent in Spanje en 45,1 procent in 
Griekenland (cijfers van Eurostat oktober 
2011). Het leidde tot de ontwikkeling van de 
Europese jeugdgarantie, die jongeren snel 
aan werk of studie moest helpen. Gelukkig 
is de situatie nu vele malen beter. Toch is 
nog steeds 14% van de Europese jongeren 
op zoek naar een baan, en varieert de 
jeugdwerkloosheid van iets meer dan 5% in 
Duitsland tot een indrukwekkende 39% in 
Griekenland (Von der Leyen, 2019 en Eurostat 
data juli 2019). Tijd om de jeugdgarantie om 
te vormen tot een permanent instrument, 
vindt de kersverse voorzitter van de Europese 
Commissie von der Leyen.

Nederland is al decennialang een voorbeeld 
van een arbeidsmarkt met een relatief 
lage jeugdwerkloosheid en een hoge 

arbeidsparticipatie. Dit betekent dat andere 
landen van de Nederlandse aanpak kunnen 
leren. Tegelijkertijd heeft Nederland zeker nog 
werk te verzetten. Onlangs concludeerde de 
SER (2019) dat de weg van jongeren naar een 
zelfstandig bestaan trager verloopt dan eerst. 
Studeren gaat voor velen gepaard met het 
opbouwen van een studieschuld, terwijl de 
oververhitte huizenmarkt zelfstandig wonen 
minder bereikbaar maakt. Daarnaast geeft 
de turbulente arbeidsmarkt nauwelijks een 
stabiel inkomen. Dergelijke uitdagingen zijn 
nog veel groter voor jongeren met minder 
kansen. Er tekent zich, volgens de SER, 
een maatschappelijke scheidslijn af tussen 
jongeren met meer en jongeren met minder 
kansen. Heb je van huis uit voldoende ‘sociaal 
kapitaal’ meegekregen, dan heb je vaker 
interessant werk, meer hulp bij financiële 
tegenslagen en kan je werk en zorg beter 
combineren.

Onverminderde aandacht voor jongeren in 
Europees beleid en onderzoek 
De Europese aandacht voor 
jeugdwerkloosheid wordt dus waarschijnlijk 
omgezet in een structureel programma. 
Onderdeel hiervan is de jeugdgarantie 
waarbij schoolverlaters en jong werklozen 
binnen enkele maanden een aanbod moeten 

krijgen voor een kwalitatief goede baan, een 
plek in het voortgezet onderwijs, een plaats 
in het leerlingstelsel of een stageplek. In 
de afgelopen vijf jaar zijn zo’n 3,5 miljoen 
jonge Europeanen via de jeugdgarantie 
geholpen richting training, school of werk 
(Von der Leyen, 2019). Lidstaten kunnen 
ook het Europees Sociaal Fonds gebruiken 
om jongeren aan een baan of opleiding te 
helpen. Daarnaast blijft de EU de mobiliteit 
van studenten ondersteunen, bijvoorbeeld 
door plaatsingen in bedrijven in het kader 
van het Leonardo da Vinci-programma en 
het aanmoedigen van grensoverschrijdende 
arbeidsmobiliteit door wederzijdse erkenning 
van beroepskwalificaties en pensioenrechten 
voor migrerende werknemers.

Ook stimuleert de EU onderzoek op het 
gebied van jeugdwerkloosheid, waarbij 
beleid van lidstaten vergeleken wordt. 

In het internationale project EXCEPT 
(http://www.except-project.eu) is het thema 
jeugdwerkloosheid nadrukkelijk verbonden 
met de onzekere arbeidsmarkt waarop 
vele jongeren zich begeven. Het is de 
opeenstapeling van risico’s die sommige 
jongeren parten speelt. In 28 EU-landen plus 
de Oekraïne, is naar innovatief en effectief 
beleid gezocht. Zoals de bijdragen in dit 
boekje al duidelijk maken, concludeert ook 
het project EXCEPT dat het bestuderen 
van jeugdwerkloosheid en de kans op 
sociale uitsluiting een multidimensionaal 
en dynamisch perspectief vergt (Jeliazkova, 
Minev & Draganov, 2018). Dat komt door 
de complexiteit van de samenhang tussen 
potentiële risico’s en de stapeling van risico’s 
echt, in combinatie met het maken van 
doeltreffend beleid. Deze zoektocht naar 
effectief beleid moet bovendien gebeuren 

in een tijdperk met een welhaast universele 
beweging naar meer activerend sociaal 
beleid, een strenger toelatingsbeleid tot 
inkomensvoorzieningen, en een focus op 
employability van individuen in plaats van oog 
voor structurele problemen. Daarnaast lijkt 
beleid vaker reactief dan preventief en krijgt 
de instroom in ‘elke baan’ meer aandacht 
dan de instroom in een goede baan met 
toekomstperspectief (Jeliazkova, Minev & 
Draganov, 2018). 

Nederland springt er samen met Finland 
positief uit als het gaat om het actief betrekken 
van jongeren bij de besluitvorming over 
de opzet, uitkomsten en ontwikkeling van 
programma’s en interventies voor jongeren 
(Jeliazkova, Minev & Draganov, 2018). 
Daarnaast laat de Nederlandse praktijk vaak 
samenwerking zien tussen organisaties 
binnen een regio, zoals scholen, gemeenten 
en werkgevers (Bekker et al., 2018). Andere 
succesfactoren uit de praktijken van de 29 
landen zijn vroegtijdige interventie, op maat 
gemaakte begeleiding, integraal beleid, en 
het motiveren van jongeren om stappen te 
maken in plaats van het opleggen van sancties 
(Jeliazkova, Minev & Draganov, 2018).
Ook het interregionale project EYES focust 
op kwetsbare jongeren en de stappen die zij 
maken op weg naar werk. In dit Europese 
project is de vraag of een digitaal platform 
een middel kan zijn om jongeren te bereiken, 
en om ze een gemakkelijke toegang te geven 
tot werkgevers of een lokaal jongerenloket. 
Het project loopt in vijf Europese regio’s. 
Uniek eraan is dat jongeren, jeugdwerkers en 
onderzoekers samen nadenken over hoe het 
digitale platform er het beste uit kan zien. In 
dat opzicht voldoet EYES al aan de belangrijke 
succesfactor van het betrekken van jongeren bij 
de ontwikkeling van programma’s en beleid. 

De positie van jongeren 
in werk en samenleving
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Nederlandse uitdagingen
Intussen krijgt de Nederlandse 
maatschappelijke discussie steeds meer oog 
voor de stapeling van risico’s waar jonge 
mensen mee te maken krijgen. Belangrijk is 
dat deze risico’s niet voor iedereen even hoog 
zijn. Voor grote groepen verloopt de stap 
naar de arbeidsmarkt en naar een goede baan 
vlekkeloos, zeker in retrospectief. Maar daar 
waar risico’s wel een obstakel vormen, moet 
Nederland niet zomaar wegkijken of te veel op 
eigen verantwoordelijk wijzen. Juist in een zeer 
flexibele en soms zelfs turbulente arbeidsmarkt 
waarin werkgevers veel vragen van 
(toekomstig) werknemers, kan een steuntje in 
de rug zinvol zijn. Hoe dit steuntje eruit moet 
zien hangt vooral ook af van de jongere zelf, 
zijn of haar wensen en mogelijkheden. De 
overige bijdragen in dit boekje laten dit zien. 
Laten we vooral de discussie blijven voeren en 
elkaar blijven opzoeken om jongeren een goed 
arbeidsmarktperspectief te bieden die leidt tot 
inclusie in de samenleving. Daarbij kunnen we 
veel leren van elkaar, maar zeker ook van de 
ervaringen in andere landen.
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Academic literature addressing young people 
NEET
Dr. Nicoleta Bălău, Researcher, Tilburg 
University
Interreg Project Empowering Youth through 
Entrepreneurial Skills (EYES)

EYES is an European project which is all about 
helping young, unemployed people develop 
their entrepreneurial skills.
Entrepreneurial education has become a 
priority for the EU in order to fight labour 
market exclusion. 

However, a consistent approach to 
systematically integrating young people who 
are Not in Employment, Education or 
Training (NEETs) is missing. 

A new, transnational model is needed. This 
is why five North West European cities 
have joined forces in the EYES project: 
Empowering Youth through Entrepreneurial 
Skills. In collaboration with young people and 
stakeholders in the region, they have co-
designed a new approach that will help NEETs 
access regular support schemes they would 
otherwise refuse. The approach combines

entrepreneurial education with personal 
coaching and a digital platform. This approach 
will help to get NEETs involved, as well as help 
them access regular support schemes they 
otherwise might refuse. EYES is an innovative 
pilot project. The approach and results will be 
scientifically monitored and evaluated.

EYES is financially supported by Interreg 
North-West Europe
The project partners are:
• Evangelical Church of Westphalia, 

Germany (lead partner).
• City of Herne, Germany.
• Lille European Metropolis, France.
• City of Tilburg, Netherlands.
• JES Stadslabo, Belgium.
• Royal Borough of Greenwich, United 

Kingdom
• Wattrelos Association of Community 

Centres, France.
• Serve the City International, Belgium.
• Tilburg University, Netherlands.
• University of Greenwich, United 

Kingdom.
• University College Leuven Limburg, 

Belgium

In order to be able to identify the young 
people that will benefit from the program 
some extensive literature research has been 
conducted. The results of the literature 
review will allow the project to have a better 
understanding of the status of young people 
in the NEET category. 

“Within the European 
context there are various 
support structures in 
place...” 

(e.g., EU programs in general) to prepare 
young people for the labor market and to 
decrease youth unemployment. Having been 
once a traditional measure of vulnerability 
(Furlong, 2006), youth unemployment has 
been replaced with the concept of NEET 
, helping to maintain the focus of policy 
makers and researchers on patterns of 
vulnerability (Furlong, 2006). Lately, academic 
research (e.g., Sergi, Cefalo, & Kazepov, 
2018; Thornham & Cruz, 2017; Vancea & 
Utzet, 2018) has paid increasing attention to 
investigating young people with a NEET status 
(Bynner & Parsons, 2002), contributing to the 
– still scarce – body of literature. 

The existent literature-addressing young 
people NEET...
1) ...covers many disciplines (e.g., economy, 
sociology, psychology, ethnography), 

2) ...employs a mixture of research methods 
(e.g., interviews, surveys, quasi-experimental 
research – considering, for instance, 
comparisons among social enterprises and 
profit-driven organizations), 

3) ...covers different European regions (e.g., 
Germany, Austria, Spain, Italy, UK) and beyond 
(e.g., Taiwan, Japan, Mexico). 

Findings from 31 academic articles (in full 
text, in English and spanning the period 2002 
– 2018), report the positive, negative and/
or neutral impact that various factors (e.g., 
individual characteristics) have on important 
outcomes like the mental and psychological 
health of young people (Goldman-Mellor 
et al., 2016), their self-esteem (Seddon, 
Hazenberg, & Denny, 2013), engagement 
with education, effectiveness of employment 
programs and interventions (e.g., Beck, 2015; 
Hazenberg, Seddon, & Denny, 2014) etc. 

NEET is an indicator, a “category of experience” 
as defined by Bynner and Parsons (2002, p. 302) 
and should not be used as a unit of (statistical) 
analysis per se. For researchers, one of the main 
disadvantage of the use of the term NEET is linked 
to the lack of an agreed definition, which makes 
it extremely difficult to identify trends or to make 
international comparisons (Furlong, 2006). Across 
the studies reviewed, different approaches can be 
observed: while some studies (Tamesberger & 
Bacher, 2014) take a population-related approach 
(e.g., how big is the population of young people 
NEET), other studies (Simmons, 2017) take 
a problem-related approach (e.g., designing 
employability programs with a number of features 
that match and help young people NEET re-engage 
in work-related learning). 

Overall, the concept of NEET remains 
heterogeneous in nature and it may be that 
a problem-related approach (e.g., decreasing 
heterogeneity, tackling disengagement with 
work, education, and training) might open 
ways on how to conceptualize it. 

The concept of NEETs 
(English)
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In shedding more light regarding the 
understanding of the status of the young 
people NEET, evidence from previous research 
(e.g., Bynner & Parsons, 2002; Chen, 2011; 
Hazenberg, Seddon, & Denny, 2014) pointed 
to some antecedents that are indicative of a 
NEET status: lack of qualifications, childhood 
poverty, lack of educational achievement, lack 
of parental interest in child education, parents 
with low educational achievement, longer 
unemployment period, psychological factors 
etc. Although these are factors which are 
responsible for pushing people to experience 
this NEET status, it is worth noting that 
these young people have no desire to remain 
NEET, at least not consciously (Chen, 2011). 
According to Bynner and Parsons (2002), 
the ages 16-18 represent a critical stage in the 
lives of such young people, which underlies 
the importance of professional intervention to 
move their career off the exclusion path toward 
fulfilling occupations. 

“NEETs were shown to 
have specific aspirations 
for employment and future 
education despite of a 
lack of basic skills, low 
motivation or behavioral 
problems”

It is important for young people NEET to 
enjoy psychological benefits (i.e., outcome 
performance) and also get qualifications (i.e., 
output) by investing in improving their skills in 
ICT, math and English, their team-working and 
social skills (Hazenberg et al., 2014; Simmons, 
2017), their media skills, skills related to 

music, arts and sports (Miller, McAuliffe, 
Riaz, & Deuchar, 2015). Today’s technological 
advancement may also require young people 
(NEET) to invest more in the skills that allow 
them to use digital/mobile technologies but 
also in the skills that allow them to understand 
the limitations, critiques or issues with this 
technology, what it does and does not enable 
etc. (Thornham & Cruz, 2017). Interacting with 
role models and having peer support positively 
impacts young people’s psychological well-
being (e.g., Chen, 2011) and get to describe 
much more specific and realistic plans 
for future, including, for instance, more 
structured job-searching activities; this in turn 
may further translate in potential for career 
development and success in finding a job 
(Seddon et al., 2013).

The outcome of various interventions is mixed, 
dependent thus on individual characteristics 
(e.g., Goldman-Mellor et al., 2016), life 
situations and biographies (e.g., Alegre et al., 
2015), opportunity structures, economic and 
political resources, policies and interventions 
at various levels (e.g., Beck, 2015; Hazenberg, 
Seddon, & Denny, 2014). A gap that has 
been already identified in the extant literature 
revolves around the so-called digital literacy 
(Thornham & Cruz, 2017). At the same time, it 
is equally important to map which theories or 
theoretical frameworks have been used in the 
extant research addressing the young people 
NEET. By looking at the number of reviewed 
articles, few theories or theoretical frameworks 
have been used as a lens to investigate 
young people NEET. For instance, Simoes, 
Meneses, Luis, and Drumonde (2017) uses the 
circumscription and compromise of choice 
theory as a useful framework to interpret 
the vocational restrictions of young adults 
who start off with vocational preferences 

across childhood and adolescence that are 
narrowed through a process of compromise 
(i.e., personal investment in some areas 
seen as more realistic and accessible given 
perceptions of self-efficacy, existent barriers, 
and expectations) in early adulthood, given 
also the pressure of contextual factors. The 
social capital theory has been also used as 
a lens to examine the young people NEET 
(e.g., Bynner & Parsons, 2002); other authors 
also referred to or used the lens provided by 
the social capital theory in their research on 
young people NEET (e.g., Seddon et al., 2013; 
Vancea & Utzet, 2018). Overall, academic 
research endeavors are aimed at increasing 
understanding on how to ultimately decrease 
youth unemployment. 
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Promotie onderzoek - Jeugdwerkloosheid
Wendy Wesseling
Tilburg University

Wat voor onderzoek doe je Tilburg? 
In 2016 ben ik begonnen met mijn 
promotieonderzoek. Ik had alleen een thema 
gekregen en dat wat jeugdwerkloosheid. En 
dat was eigenlijk het resultaat van een project 
dat we eerder bij onze onderzoeksgroep 
hebben gedaan bij REFLECT. Daar hadden ze 
onderzoek gedaan om te kijken of het haalbaar 
is om een jeugdwerkloosheid vrije zone of 
regio te gaan ontwikkelen. We hebben met 
verschillende mensen erover gepraat, mensen 
van de gemeente, werkgevers, scholen en 
jongeren zelf ook. En toen was het idee om 
daar een promotie plaats aan te koppelen, and 
here I am. 

Was het onderwerp jeugdwerkloosheid altijd 
al het onderwerp waar je op zou promoveren? 
Ik had eigenlijk niet verwacht dat dit mijn 
onderzoek voor mijn dissertatie zou worden. 
Ik ben opgeleid als ontwikkelingspsycholoog. 
En dat gaat eigenlijk over kinderen tot 18 jaar. 
Gaandeweg na mijn afstuderen is die leeftijd 
wel iets verruimd. Nu is het dus 18-27. Maar 
zeker als je kijkt naar de doelgroep waar we 

het nu over hebben, kwetsbare jongeren, 
dan zijn die met 18 echt nog niet volwassen. 
Daarom is het een interessante doelgroep. 
Het is toch stiekem ‘jeugd’ die het stapje wil 
maken naar volwassenheid. 

Was is de focus van je onderzoek? 
Ik ben eerst heel erg weg gebleven van het 
effectiviteitsvraagstuk. Terwijl ik nu eigenlijk 
denk: hoe kon ik daar weg van blijven? Volgens 
mij is dat eigenlijk de kern waar het allemaal 
om draait. Dus daar richt ik me nu op. 

In je onderzoek richt je op een speciale groep 
jongeren. Hoe definieer jij die doelgroep? 
Er worden heel veel verschillende termen 
gebruikt voor deze doelgroep, en kwetsbare 
jongeren is daar een van. Ik gebruik wisselend 
de termen kwetsbare jongeren en verborgen 
talent. Kwetsbaar wordt meer gebruik naar de 
overheid of instanties toe. De term verborgen 
talent gebruik ik als ik praat met jongeren. 

Wat maakt de jongeren kwetsbaar? 
Het is een hele heterogene groep. Dus ik denk 
niet dat er een kenmerk is dat ze kwetsbaar 
maakt. Als ik naar mijn onderzoek kijk dan 
is het datgene dat ze allemaal met elkaar 
gemeen hebben, dat ze niet zelf de stap naar 

werk of scholing kunnen maken. En dat maakt 
ze kwetsbaar. In dat opzicht is het niet per 
se super kwetsbaar, maar in combinatie met 
andere problematiek weer wel. Het verschilt 
van persoon tot persoon. 

En wat voor bewezen effectieve interventies 
zijn er nu volgens jou? 
Die zijn er namelijk echt heel weinig. Ik 
geloof dat er nog geen handje vol bewezen 
effectieve interventies voor jongeren is. Dus 
nee, die ken ik nog niet. Tenminste ik heb er 
zelf nog geen kennis mee mogen maken. Er 
zijn vast meer initiatieven. Er wordt onder 
anderen gebruik gemaakt van een ladder van 
effectiviteit. Ik weet dat men in Rotterdam 
hiermee bezig is. Maar ze zijn er nog niet. En 
zo zijn er ongetwijfeld veel meer organisaties 
en interventies die daar mee bezig zijn, maar 
er nog niet zijn. 

Wat is de maatschappelijke en 
wetenschappelijke relevantie van je 
onderzoek? 

“Ik hoop een bijdragen te 
kunnen leveren aan hoe we 
jongeren sneller weer aan 
het werk kunnen krijgen.”

Dus het gaat wel om jongeren die al werkloos 
zijn, en niet het voorkomen van werkloosheid. 
En wetenschappelijk is er echt nog heel veel 
te halen bij deze doelgroep. Er zijn hele 
algemene theorieën die wel getest zijn op 
doelgroepen die eenvoudiger te bereiken zijn. 
Dus bijvoorbeeld volwassen werknemers die 
in loondienst zijn, of mensen die ontslagen 
zijn en bij het UWV geregistreerd staan. Over 

jongeren wordt weinig onderzoek gedaan, en 
vaak alleen op scholen of over de transitie van 
school naar werk. Dan heb je de eerste contact 
gegevens al, omdat je ze vindt op school en 
daarna kunt volgen. Na de schoolleeftijd vindt 
je ze op allerlei kleine vindplaatsen omdat 
alles kleinschalig is opgezet. Vaak zijn ze van 
de radar verdwenen.

Waar vind je de jongeren in je doelgroep? 
Ja waar vind je ze? Dat is een hele terechte 
vraag waar denk ik heel veel mensen mee 
worstelen en ook heel veel organisaties. 
Het is eenvoudig om ze te vinden als ze 
een inkomensvraag hebben. Want dan 
gaan ze uiteraard naar de gemeente om 
bijstandsuitkering aan te vragen. De regels 
over de aanvraag van een bijstandsuitkering 
die verschillen per gemeente, bijvoorbeeld of 
je een wachttijd hebt ja of nee. Een belangrijke 
groep die je mist zijn de jongeren die niet 
naar de gemeente komen omdat ze geen 
hulp nodig hebben. Je vindt ze in de wijk, 
bijvoorbeeld via jeugdwerk, in winkelcentra 
of gewoon buiten op straat. Het is heel erg 
versnipperd waar je jongeren kunt vinden. Er 
is niet een vindplaats. Bovendien zijn ze ook 
eens heel mobiel en blijven niet op een plek.

Je had de jongeren voor je onderzoek zelf 
gesproken. Kun je daar meer over vertellen 
hoe dat ging?
Ik ben een ongeveer een jaar met veldwerk 
gedaan in Rotterdam en 50 jongeren kunnen 
spreken. Ik was betrokken bij een re-integratie-
programma van kwetsbare jongeren om 
de afstand tot werk te verkleinen. Ik heb 
meegekeken en meegeholpen, bijvoorbeeld 
bij het aanleren van sociale vaardigheden, 
waarbij bijvoorbeeld op tijd komen ook een 
leerpuntje is. Daarnaast ben ik bij een school 
in Hilversum geweest en observaties en 

Promotie onderzoek 
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interviews gedaan met jongeren. Het spreken 
met de jongeren was superleuk. Ik had niet 
verwacht dat het zo leuk en informatief zou 
zijn. Maar tegelijkertijd ook lastig. Voor 
toegang tot jongeren moet je toestemming 
krijgen van de directie, het management, en 
de mensen die daadwerkelijk met de jongeren 
werken. Ze zijn, en dat begrijp ik heel goed, 
wat terughoudend, ook omdat het over 
kwetsbare jongeren gaat die je niet te vaak 
wil blootstellen aan onderzoek. Vervolgens 
moeten de jongeren zelf ook mee willen 
werken. Soms is er wantrouwen, soms worden 
afspraken niet nagekomen, dus dat maakt het 
lastig. Maar als het wel lukt, dan kun je heel 
waardevolle informatie ophalen die je zeker 
niet op andere manieren krijgt. 

En hoe ziet de diversiteit van de groep die je 
hebt gesproken eruit? 
Het is heel divers, van hoogopgeleiden 
tot jongeren zonder opleidingsniveau die 
bijvoorbeeld heel vroeg in detentie zijn 
gegaan, en nu alsnog een vmbo-diploma 
bijvoorbeeld proberen te halen. Nederlandse 
jongeren, jongeren uit verre landen. Sommige 
die heel gebrekkig Nederlands praten, 
jongeren die heel goed Nederlands praten, 
jongeren die uit zijn gevallen uit onderwijs, 
terwijl ze eigenlijk heel slim zijn. Jongens en 
meisjes met een licht verstandelijke beperking 
of met een lichamelijke beperking. Dak- en 
thuislozen heb ik niet gesproken, maar wel 
jongeren die veel op banken crashen bij 
anderen omdat de thuissituatie niet goed 
is. Ook daar zie je hele grote verschillen 
in, mishandeling of heel veel ruzie thuis, 
gebroken gezinnen, jongeren die geen contact 
meer hebben met hun familie. Maar je hebt 
ook hele warme families en hechte gezinnen. 
Je hebt ook jongeren die op zichzelf wonen 
onder begeleiding of helemaal zelfstandig 

wonen. Ik heb dus heel veel variatie gezien, 
maar ben het me wel van bewust dat ik heel 
veel jongeren niet heb gezien. 

Wat voor waardevolle informatie kom je te 
weten van de jongeren zelf ?
Hoe zij zelf de dingen ervaren en het verschil 
tussen hoe het beleid wordt ingestoken en 
met welke intenties en dat die intenties niet 
altijd overeenkomen met hoe de jongeren dat 
daadwerkelijk ervaren. En ik denk dat dat erg 
waardevol is om te weten. Dat maakt echt wel 
verschil. 

Wat zijn de bevindingen van je onderzoek? 
Ik denk dat het belangrijk is om te beseffen 
dat er veel werkloze jongeren zijn. Er zijn 
ook veel organisaties die zich met werkloze 
jongeren bezighouden. En de gemeente heeft 
er belang in om jongeren met een uitkering 
zo snel mogelijk naar werk te laten gaan. 
Dus er zijn best wel wat inspanningen van 
veel verschillende organisaties. Maar het 
idee is nog steeds: we doen iets en dan is het 
opgelost en dan ga je naar werk. Dat is vaak 
veel te simpel gedacht. Veel trajecten hebben 
geen nazorg. 

Dan zit je 6 maanden in een programma 
en dan is het klaar en zou je werk moeten 
hebben? Zo simpel is het in de praktijk niet. 
Dus er zijn heel veel jongeren die meerdere 
trajecten doorlopen en daar natuurlijk 
ontzettend moe van worden. 

Er is heel veel herhaling en overlap tussen de 
verschillende trajecten. Jongeren denken op 
een gegeven moment: ‘Wat voegt dit nu nog 
toe?’ ‘Wat gaan we nu weer doen?’ ‘Aan wie 
moet ik nu weer alles vertellen?’ want qua 
informatieoverdracht is dat echt niet veel wat 
beschikbaar wordt gesteld. Dus dan begint 

het hele riedeltje weer opnieuw. Ik vraag me 
af of dat goed is. Als een aantal jongeren 
stapjes op de participatieladder zet richting 
werk dan mag je al heel blij zijn. Je moet geen 
hele harde criteria gebruiken, want een snelle 
transitie naar een duurzame baan zit er vaak 
niet in. Maar ik heb nog te weinig analyse 
gedaan om hele concrete dingen te kunnen 
vertellen. 

Zou je kunnen zeggen dat de input van 
de jongeren je heeft geholpen met deze 
bevindingen? 
Zeker, ja. Het belang van de verhalen 
van de jongeren is groot. Dat vind ik 
echt superbelangrijk. Je kan niet zomaar 
over mensen praten. En er zijn genoeg 
onderzoekers die dat wel doen. Nee, ik vind 
het belangrijk dat je dicht bij de doelgroep 
staat. Maar niet alleen maar dicht bij de 
doelgroep staan, je moet het ook wel af 
kunnen zetten tegen bijvoorbeeld intenties 
van organisaties, gemeente omdat het anders 
maar een heel eenzijdig verhaal wordt. Je moet 
een groter verhaal vertellen. 

Wat zou je aanbevelen voor vervolgonderzoek? 
Een meer wetenschappelijke benadering. Het 
is natuurlijk heel lastig want je hebt duidelijke 
praktijkvragen, maar die vragen wel een 
wetenschappelijke benadering als je het goed 
wil doen. Dat botst weleens met elkaar. Want 
kijk als voorbeeld van mijn eigen onderzoek. 
Dat je op gezette tijden wil afspreken en een 
vragenlijst afnemen of een interview doen. Dat 
kan soms gewoon niet omdat de jongeren er 
niet zijn, of omdat het vakantie is. En dat ze er 
niet zijn is niet altijd negatief. Soms hebben ze 
ook gewoon een afspraak bij de dokter ofzo, 
dus het is niet alleen maar onwil. Ik vind het 
wel belangrijk om dat de duiden. Soms zijn 
dingen ook gewoon niet haalbaar. Of heb je 

hele kleine aantallen waardoor je nauwelijks 
algemene conclusies kan trekken. Als je dat 
heel strikt wetenschappelijk beschouwt, valt 
er weinig te concluderen, terwijl het in de 
praktijk super relevant is. Dus dat is lastig. 
En ook de waardering uit de wetenschap. 
Sommige interventies zijn nu eenmaal expres 
kleinschalig opgezet. Omdat het kwetsbare 
groepen betreft. Dan kun je dus geen studie 
doen met 1000 participanten. 
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Ásta Berglind Willemsdóttir Verheul
Tilburg University

Welkom bij de tentoonstelling ‘Alle Jongeren 
in Beeld’. Een tentoonstelling die de verhalen 
vertelt van 12 jonge mensen die in Tilburg en 
omliggende gebieden wonen. Deze verhalen 
zijn een aanvulling op het data science-
onderzoek van Naomi Smulders inzicht wilde 
geven of/hoe we de voorspellende factoren 
van de maatschappelijke terugtrekking 
van jongeren kunnen identificeren via data 
science-methoden. 

“Smulders concludeerde 
dat er meer informatie 
nodig is om de 
risicofactoren van 
maatschappelijke 
terugtrekking van jongeren 
te identificeren.”

De reden waarom jongeren als het ware 
van de ‘grid’ vallen vraagt om aanvullende 
persoonlijke informatie die verder gaat dan de 
cijfermatig onderzoek. De cijfers voortkomend 

uit de data science kunnen maar tot op zekere 
hoogte bepaalde problemen voorspellen, zoals 
jeugd die zich terugtrekt uit de maatschappij. 
De persoonlijke verhalen en ervaringen van de 
jongeren zelf geven een ander en aanvullend 
perspectief op de kwestie. De combinatie van 
deze twee perspectieven vormt een stevige 
basis. In zekere zin brengt de tentoonstelling 
de maatschappelijke vraag in een volledige 
cirkel door terug te keren naar een groep in de 
samenleving en hen te vragen wat belangrijk is 
en hoe dingen vanuit hun perspectief kunnen 
worden opgelost.

Alle respondenten reflecteren op de 
maatschappelijke problemen die hen en 
hun leeftijdgenoten verhinderen om door 
te groeien naar ‘het volwassen leven’. Een 
van deze kwesties is het Nederlandse 
bureaucratische systeem van wetten en 
regels, dat het proces van hulp aanzienlijk 
vertraagt. Sommige respondenten hebben 
flink geworsteld met deze bureaucratie. 
Volgens enkele respondenten moet je 
doorzettingsvermogen hebben om hiermee 
om te kunnen gaan. Ze beschrijven dat 
ze zelf het geluk hadden dat ze het aan 
konden en niet ‘braken’ door de stress en 
het conflict dat door de bureaucratie werd 
veroorzaakt. Een ander obstakel waar de 

respondenten over vertelde, was de vraag van 
werkgevers in vacatures naar hbo-diploma’s 
in plaats van andere opleidingsniveaus. 
Sommige respondenten zien niet in waarom 
hoger onderwijs nodig is voor bepaalde 
functies en vinden dat de diplomavereisten 
moeten en kunnen worden verlaagd. Dit 
weerspiegelt de verwachtingen ten opzichte 
van werkzoekenden en de waarde van werk 
en gevraagde opleidingsniveaus. Huisvesting 
werd ook genoemd als een punt waarmee 
rekening moest worden gehouden bij de 
jeugdwerkloosheid en de studieschulden. 
De problemen waarmee jongeren worden 
geconfronteerd heeft een breed bereik en kan 
hier niet volledig worden beschreven.

De verzamelde verhalen laten zien dat de 
vraag rond sociale uitsluiting van jongeren 
veelzijdig is. Er bestaat geen unieke 
oplossing voor het probleem van de 
jeugdwerkloosheid. 

De reden voor werkloosheid kan variëren 
en elk geval lijkt een individuele oplossing 
te vragen, waardoor het moeilijk is om een 
universele concrete oplossing te creëren. 
Het enige wat we kunnen doen is analyseren 
waar de obstakels liggen in de huidige 
economische en sociale omgeving van 
jongeren. Tijdens de expo zult u meer over 
de levens, tegenslagen, overwinningen en 
passies van de 12 geïnterviewde jongeren 
leren. Het visuele materiaal van de interviews 
wordt afgebeeld op de kubussen waarvoor 
u wordt uitgenodigd om te bezichtigen. De 
kubussen vertegenwoordigen de meerdere 
blokken die moeten worden samengesteld om 
het veelzijdige verhaal van maatschappelijke 
terugtrekking van de jeugd te begrijpen. Alle 
kubussen hebben een samenvatting, die te 
vinden zijn in dit boekje (in het Nederlands) 

met een vertaling naar het Engels in een 
apart uitgeprinte document. Elke respondent 
heeft in dit boekje een samenvatting met een 
nummer dat verwijst naar het nummer van 
de kubus. Moge deze tentoonstelling u en 
anderen inspireren om aan een veerkrachtiger 
en inclusievere samenleving te werken voor 
onze toekomstige generatie: de jeugd. 

Speciale dank aan alle respondenten, Buro 
Werktuig en de organisaties die dit mogelijk 
hebben gemaakt!

Tentoonstelling
‘Alle Jongeren in Beeld’
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Rhodney (27) is een grafisch vormgever bij 
Buro Werktuig. Hij kwam 25 jaar geleden naar 
Nederland met zijn tante die hem en zijn 
tweelingzus heeft geadopteerd vanuit Bonaire. 
Hij is opgegroeid in een multiculturele wijk 
wat hij heel prettig vond en waar hij een 
eenheid voelden met zijn buurtgenoten. Nu 
woont hij zelfstandig in het centrum van 
Tilburg en werkt heel hard aan zijn toekomst. 
Helaas is zijn familiesituatie niet al te best 
geweest en dit heeft hem zowel in zijn 
opleiding als in zijn werk belemmerd. 
En toen hij 20 was dacht hij “als ik nog een 
paar jaar ga wachten, dan ga ik helemaal niet 
meer naar school toe en daar ga ik denk wel 
spijt van krijgen later”. Gelukkig is hij een 
doorzetter, een ondernemer en streeft hij voor 
de dingen die hij belangrijk vindt; zoals zijn 
passie voor grafische vormgeving. Na een 
lange en drukke groeiperiode van 10 jaar heeft 
Rhodney meerdere banen gehad, is een eigen 
bedrijf als glazenwasser opgestart en heeft 
zijn stage en studie in delen op eigen kracht 
afgemaakt. Toch geeft hij toe dat het praten 
met een hulpverlener erg belangrijk is om 
de problemen in zijn hart verluchten of een 
ander perspectief te krijgen, want daardoor 
is hij zichzelf beter gaan voelen. Vandaag zou 
hij het niet anders hebben gedaan met zijn 
ups en downs. Rhodney geeft hierover het 

volgende aan: “Ik verwacht gewoon een heel 
klein beetje begrip en een beetje aandacht en dat 
is het. En als dat te veel is weet je, ja ik zat er 
ook 4 jaar mee. En toen dacht ik dat er gewoon 
een punt achter moest zetten en verder met mijn 
leven moest gaan. “En rond die tijd heb ik ook 
mijn tatoeage laten zetten: Bibo bo Bida – Leef 
je leven” Met dit levensmotto en uitzicht op 
een carrière als senior grafisch vormgever 
hoopt hij zijn kennis te kunnen delen met 
de jongere generatie: “Ik hoef niet superrijk te 
worden maar ik wil wel uiteindelijk een senior 
worden dat ik gewoon op een afdeling zit en mag 
bepalen van wat er allemaal gebeurt. En dat 
er misschien nog wat mensen onder mij zitten, 
en dat ik die allemaal mijn kennis kan delen”. 
Hiervoor is nog veel nodig, voornamelijk 
werkervaring, meer zelfvertrouwen in zijn 
werk en een groter netwerk. Met Rhodney’s 
doorzettingsvermogen, passie voor het vak en 
zijn leven weet hij zeker dat hij op de goede 
weg is. Hij geeft wel aan dat je “niet te veel in 
dingen moet blijven hangen. Als je er toch niks 
uit kan halen of het helpt je niet, dan kun je het 
wel proberen maar ja, ik zeg altijd: aan een dood 
paard moet je niet trekken”. Zo is hij erachter 
gekomen dat wanneer je gewoon lekker je 
eigen ding doet en wanneer je ook een beetje 
fatsoenlijk nadenkt dat je wel grote stappen 
kan maken.

Laura (22) is een levensgenieter. Ze is enig 
kind en woont bij haar ouders in Tilburg 
Reeshof. Ze heeft een hechte relatie met haar 
ouders en gaat graag met ze op pad. Haar 
vrije tijd en avonden deelt ze het liefst met 
haar groepje vrienden in de het lokale cafétje 
of in de bios. Ze lacht het leven toe ondanks 
een aantal tegenslagen. Zo werd ze na haar 
hbo-studie communicatie vaak afgewezen 
tijdens sollicitaties op het feit dat ze te weinig 
werkervaring had in haar vak: 

“...toen kreeg ik al snel 
brieven met: je hebt te 
weinig ervaring”

Veel net afgestudeerde studenten lopen 
tegen dit soort afwijzingen aan, maar Laura 
heeft deze tegenslagen opgepakt en zich bij 
Buro Werktuig aangemeld om ervaring op te 
doen. Ze kreeg na een aantal maanden wel de 
kriebels om weer naar school te gaan en kwam 
tijdens een open dag op Tilburg University de 
studie Master communicatie en informatie 
wetenschappen tegen. Daarnaast heeft ze 
ook een bijbaantje gevonden als receptioniste 
bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis die 
ze naast haar studie nog kan behouden. Ze 

heeft het voor zichzelf best wel goed voor 
elkaar, maar geeft wel toe dat ze moeite 
had met keuzes maken op de middelbare 
school. Hierdoor denkt ze dat jongeren 
geholpen kunnen worden door organisaties 
zoals het Jongerenpunt in te schakelen. Ze 
pleit voor inschakeling van organisaties van 
buiten het onderwijs, omdat de stap om 
naar een schooldecaan te gaan best groot 
is voor jongeren. Ze denkt dat één van de 
oplossingen is dat hulp van buitenaf beter 
zichtbaar moet worden, omdat ze er zelf niet 
van wist en daardoor niet om hulp kon vragen. 
Ondanks dat ze niet veel hulp ontving van 
jongerenorganisaties heeft ze wel haar keuzes 
kunnen maken en kijkt ernaar uit om na haar 
master op haar zelf te gaan: “Ja daarna wil 
ik wel zo snel mogelijk een baan vinden. Zodat 
ik even lekker kan sparen en gewoon op mezelf 
kan en dan gaat het echte leven, het werkende 
leven beginnen!” Daarvoor wil ze wel iets meer 
zelfstandigheid krijgen door middel van reizen 
en Spaans leren. Wat het leven ook biedt; ze 
staat er positief -en met een grote glimlach 
in, want humor is voor haar heel belangrijk 
voor haar met het levensmotto: “een dag niet 
gelachen is een dag niet geleefd” want ja, van 
lachen wordt je eenmaal vrolijk!

LauraRhodney
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Rikki (22) beschrijft zichzelf als een introvert 
persoon met een passie voor toneel en 
acteerwerk. Ze fleurt snel op van een goed 
gesprek met mensen en is erachter gekomen 
dat ze mensen heel graag wil helpen. Als 
humanist, grafisch ontwerper, toneelliefhebber 
en La Place superster is ze nog zoekende 
naar hoe ze dat op de beste manier kan 
doen. Zoals bij haar jaargenoten zorgen 
de keuzes omtrent de toekomst voor wat 
onzekerheden. Rikki gelooft erin dat met de 
goede begeleiding jongeren kunnen ontdekken 
wat ze willen. Zo is ze zelf een traject 
begonnen bij Jongerenpunt Midden-Brabant 
voor deze onzekerheden. Via een life coach 
is ze haar eigen zoektocht begonnen naar de 
toekomst en wil daarmee de onzekerheden 
overwinnen. Ze staat open voor meerdere 
wegen, maar het menselijke aspect is toch 
wel een belangrijk knooppunt in haar leven. 
Hier is ze achter gekomen na haar studie en 
werk als grafisch ontwerper bij Buro Werktuig. 
Ze is dankbaar dat ze in contact is gekomen 
met Jongerenpunt en is blij met wat ze doen: 
“ik vind het wel een hele goede organisatie ook 
gewoon dat er heel veel mensen qua die daar 
werken ook, dat er een brede groep is, weet je 
wel? Niet alleen maar 3 personen. Maar ook op 
verschillende locaties in Brabant”. Ze geeft wel 
aan dat ze wellicht al eerder haar traject had 

willen tegenkomen. Zichtbaarheid is hier de 
tip die ze achterlaat voor Jongerenpunt: “dat ze 
nog veel breder mogen inzetten van hun bericht 
maar ook wat ze doen en waar ze voor staan”. 
Als de scholen en vertrouwenspersonen 
meer van de organisatie af wisten zouden 
meer jongeren kunnen profiteren van het 
goede werk dat ze doen. Verder geeft ze toe 
dat om hulp vragen eerst niet voor haar was 
weggelegd, maar dat ze erachter kwam dat 
die hulp heel veel waard is. Wat haar ook veel 
waard is, zijn de contacten die ze om zich 
heen heeft en lange wandelingen in het bos 
om haar tot rust te brengen. Dit doet ze graag 
met haar ouders en hond waarmee ze nu nog 
samenwoont. Daarnaast wil ze in haar vrije 
tijd graag weer toneel oppakken als hobby:
“Ik mis het wel. Ja, want ik heb 5 jaar lang dan 
toneel cursus gedaan.” 
Dat je het wel een beetje leert maar dat je dan 
ook uiteindelijk een optreden gaat houden 
voor een echt publiek. Maar ik merk wel dat 
ik mis, dat ik daar ook wel mijn emoties kwijt 
kan dus ik ga kijken of ik weer ergens een keer 
kan starten. Ze is positief over de toekomst en 
kijkt uit naar de volgende stappen richting een 
activiteit opleiding, dagbesteding voor mensen 
en haar toneel werk. 

Dana (25) heeft volgens haar zelf nu eindelijk 
een leuk leven. Ze woont op zichzelf in een 
studio met haar hondje in Tilburg. Ze werkt 
in de ouderenzorg als helpende. Tussen werk 
en het hondje least ze ook nog een prachtig 
paard waar ze elke dag voor zorgt en op rijdt. 
Deze dierenliefhebber is het gelukkigst met 
haar dieren:

“Ja ik heb een heel leuk leven. Kijk het gene 
wat mij gelukkig maakt is mijn hond en  
mijn paard. En dat heb ik”… 

maar dat geluk heeft ze in haar verleden niet 
gehad. Ze is op de basisschool gepest en 
daardoor van meerdere middelbare scholen 
afgestuurd, omdat ze in opstand kwam 
tegen de mensen die haar pestten. Ze werd 
in een ‘re-bound’ traject geplaatst waar ze 
ook vanaf werd gestuurd. Deze periode was 
voor Dana erg zwaar en heeft geleid tot veel 
onzekerheden en angst om weg te worden 
gestuurd waar ze ook komt. Ze geeft toe dat 
ze door deze ervaringen veel bevestiging 
nodig heeft om deze angst een plek te kunnen 
geven. Wat ze wel een plek heeft kunnen 
geven is het overwinnen van haar depressie 
welke in deze periode ook een rol speelde in 
haar leven. Helaas werd deze toentertijd niet 
erkend door haar hulpverlener. Dat heeft er 

wel voor gezorgd dat ze haarzelf leerde om de 
depressie te herkennen en overwinnen. Dana 
heeft een waanzinnig doorzettingsvermogen 
en is niet bang voor obstakels. Om hulp 
vragen is voor Dana ook een groot goed en 
ze geeft dat als een tip mee voor jongeren die 
problemen hebben. Je moet het niet alleen 
willen kunnen zegt ze. 
“Waarom zou je het alleen doen als je iemand 
anders daarmee kan helpen?” 
Daarnaast pleit ze voor een nieuw perspectief 
voor werkgevers die eens uit de hbo-bubbel 
moeten komen en de banen op andere 
niveaus moeten aanbieden, want dat is 
volgens haar de reden waarom jongeren vaak 
werkloos zijn: “Ik denk dat de werkloosheid 
van jongeren groot is, omdat er altijd naar HBO 
wordt gevraagd. Er zijn steeds meer vacatures 
waar ik denk van ja, zetten we een mbo-niveau 
neer level 3 en dat is goed, maar moet je daar per 
se een HBO voor hebben? Dat is waar heel veel 
jongerenwerkloosheid ontstaat. En ook omdat 
jongeren veel langer door studeren. Want een 
mbo-diploma is eenmaal niet goed genoeg, je 
moet per se een hbo-diploma hebben”. Met haar 
helpende diploma is Dana ver gekomen en ze 
gaat een volgende stap zetten in haar carrière 
als zorgverlener als zorgende IG aankomend 
jaar. Wat we zeker weten is dat Dana haar 
toekomst door gaat zetten met alle macht. 

DanaRikki
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Evelien (26) is een echte cultuur -en taalvreter 
die zich het beste thuis voelt in de creatieve en 
culturele sector. Ze werkt momenteel via een 
startersbeurs bij de LocHal Bibliotheek. Daar 
verzorgt ze de communicatie en organisatie 
rondom programma’s. Daarnaast geeft ze 
workshops en onderzoekt hoe de bibliotheek 
digitale literatuur kan implementeren. Ze is 
voor haar gevoel eindelijk op haar plek na 
een lange zoektocht. Evelien heeft Engels en 
Taalwetenschappen gestudeerd in Nijmegen. 
Ze had niet het gevoel dat ze hierin aan een 
baan kon komen, dus heeft ze een jaar de 
docentenopleiding gedaan. Na dat jaar heeft 
ze heel veel over zichzelf geleerd en is erachter 
gekomen dat voor de klas staan als docent op 
dat moment in haar leven niet datgene was waar 
ze op zoek naar was. De zoektocht ging verder. 
Evelien heeft bij het Jongerenpunt aangeklopt 
en is erg tevreden dat ze daar het luisterend 
oor konden bieden, advies konden geven en 
vooral zeiden: het komt wel goed. Deze steun 
waardeert ze erg en heeft haar weer op haar pad 
gezet. Ze wil het liefst haar passie voor muziek 
(trompet), taal en boeken ergens kunnen 
combineren. In haar vrijwilligerswerk bij een 
poppodium en haar muziekvereniging kan zij 
haar liefde voor muziek kwijt. Hier kan Evelien 
zichzelf zijn, en nieuwe mensen ontmoeten. Ze 
omschrijft zichzelf namelijk als iemand die net 

even iets anders wil zijn als de rest. Evelien is 
ook iemand die echt heel goed helemaal dingen 
uitdenkt. En dat is ook meteen haar valkuil 
volgens haar. Want op de universiteit omschreef 
ze dat ze een enorme “tunnelvisie” had en dat ze 
heel erg bezig was met presteren en hoge cijfers 
halen. Ze noemt dit als: “het beste uit zichzelf 
te halen”. Evelien zegt dat ze perfectionistisch 
is aangelegd, maar nu na haar universitaire 
tijd inziet dat je vooral iets moet doen waar je 
gelukkig van wordt. Voor haar is dat doen wat ze 
nu doet bij de bibliotheek. Helaas verloopt haar 
tijd bij de bibliotheek binnenkort en is ze heel 
hard bezig met zichzelf in het vizier te houden 
bij haar collega’s. Netwerken is erg belangrijk is 
ze achter gekomen. Ook de werkervaring, waar 
ze vaak op afgewezen wordt, is een probleem 
waar ze tegen aan loopt. Evelien neemt nu alles 
aan om bezig te blijven omdat ze niet thuis 
wil zitten en in een negatieve sleur terecht te 
komen; van bibliothecaresse tot bestuurslid bij 
de muziekvereniging. Hierdoor versterkt Evelien 
ook haar netwerk en bouwt haar werkervaring 
op die ze tijdens haar studie niet heeft kunnen 
opdoen. In de hoop dat dit haar ‘ervaringsgat’ 
kan vullen om de beste kansen te maken in de 
arbeidsmarkt nu ze niet meer studeert en van 
haar “tunnelvisie” af is. Het belangrijkste voor 
haar is wel dat je gelukkig bent en kan lachen.

Shane (21) beschrijft zichzelf als een eenvoudig, 
begripvol, sociaal en liefdevol persoon. Shane 
droomde er ooit van om mensen die minder 
hadden te kunnen helpen. Helaas durft ze niet 
om over de toekomst na te denken, omdat er 
een onzekerheid bestaat of ze wel een toekomst 
heeft. Shane verblijft in een asielzoekerscentrum 
in Gilze als politieke vluchteling. Ze is in een 
Susu moslim gezin geboren en is op haar 17e 
vanuit Guinea gevlucht. “deze reis vol met risico’s 
heb ik ondernomen omdat mijn leven in gevaar 
was in mijn land van herkomst. Dus ik ben op 
pad gegaan omdat ik ben een meisje en ik hou 
van meisjes. Dat is in het land van herkomst 
verboden en strafbaar. Ook door haar vader 
en de hele gemeenschap waar ze vandaan 
komt, die strenggelovig is, werd ze geestelijk en 
lichamelijk mishandeld, bijna met de dood als 
gevolg. De littekens daarvan heeft ze verborgen 
onder talloze tatoeages, omdat de herinnering 
van het verleden te veel slechte emoties geeft. 
Door deze situatie moest ze vluchten voor 
haar leven. Haar vriendin heeft een smokkelaar 
betaald om Shane het land uit te brengen; naar 
een veilige plek. Deze smokkelaar heeft haar via 
een fruitwagen naar Senegal kunnen smokkelen 
en vanuit daar is ze door naar Mauritanië en 
Marokko gegaan, tot dat ze bij Spanje aankwam. 
In Spanje heeft de smokkelaar haar gedwongen 
om haar ‘schuld’ terug te betalen via prostitutie. 

7 maanden lang heeft hij Shane in een 
hotelkamer gevangengehouden, vastgebonden 
aan een bed en nauwelijks te eten en drinken 
gegeven. Gelukkig heeft ze kunnen ontsnappen. 
Een aantal dagen moest ze zien te overleven 
op straat zonder enkele hulp tot dat een vrouw 
haar een buskaartje gaf naar Nederland, waar 
ze sinds 2017 verblijft. Haar angsten voor de 
toekomst zijn nog steeds groot, want ze kan 
niet terug naar haar land van herkomst, waar 
ze niet veilig is. Waar ze zich wel veilig voelt is 
de organisatie CoC Tilburg. Ze is heel dankbaar 
voor de hulp die ze bij CoC Tilburg ontvangt en 
ziet ze als haar familie: “Ze helpen mij allereerst 
om uit bed te komen. Omdat de hele dag in bed 
doorbrengen is gewoon zo stressvol en wanneer 
ik daar dan kom dan voel ik mij ook alsof ik ben 
opgenomen in een familie”. Naast haar uit bed 
helpen, assisteren ze haar ook met vraagstukken 
over integratie en seksuele ontwikkeling die ze 
zelf nog niet begrijpt. Verder doet ze hier niks, 
ze volgt geen opleiding en heeft geen werk, 
door haar status als vluchteling. Ondanks haar 
verschrikkelijke verleden hoopt ze dat ze haar 
passie voor sport en voornamelijk voetbal op 
kan pakken zodra ze haar papieren op orde zijn 
voor haar verblijf, waar ze al 2 jaar op wacht. 
Deze wachttijd blijft steeds oplopen en tot die 
tijd staat haar toekomst in de wacht.

Evelien Shane
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Kees (26) is geboren en getogen in een groot, 
gelovig gezin in Tilburg. Hij woont nu sinds 1.5 
jaar samen met zijn vriendin in Tilburg. Zijn 
familie is een belangrijk onderdeel in zijn leven. 
Tussen zijn 3 broers en 2 zussen in omschrijft 
hij zichzelf als degene die het meeste moeite 
had met leren. Deze moeite met leren heeft 
ervoor gezorgd dat hij een aantal studies niet 
af heeft gemaakt. Daarnaast waren er ook 
andere obstakels in zijn leertraject die niet 
goed zaten. Hij heeft veel bevestiging nodig 
over wat hij doet en of het bij hem past. Die 
bevestiging zou hem hebben geholpen in deze 
onzekere periode. Die had hij dat het liefst 
willen hebben door middel van een organisatie 
zoals Jongerenpunt toentertijd. Deze leerde 
hij pas kennen toen hij bij Buro Werktuig ging 
werken via de startersbeurs. Vanuit daar is hij 
een traject bij een Jongerenpunt coach gestart 
om een droombaan te vinden. Hij wil het liefst 
grafisch ontwerper worden, omdat hij vroeger 
veel tekende. Dit wil hij doen op zichzelf als 
ZZP’er, wat hij nu al deels doet of ergens bij een 
bureau “oud worden”. Daarvoor heeft hij een 
persoonlijke ontwikkeling nodig als ontwerper 
en ook de goede werkplek die de juiste 
werkwijze, sfeer en mentaliteit heeft. Hij is zelf 
introvert en heeft aanleg om zich druk te maken 
over veel dingen. Daardoor vreest Kees een 
burn-out op te lopen als de werkdruk te hoog 

ligt. Kees geeft namelijk aan dat hij veel stress 
kan hebben door zijn chaotische gedachten 
door zijn ADD. Daar is hij momenteel niet zo 
veel mee bezig, maar is zich wel bewust van 
waar hij op moet letten om in de optimale 
gemoedstand te blijven. Zo is ook “rustig aan 
doen” zijn motto. Het doet er niet toe om zich 
al te druk te maken over alles, vooral niet over 
hoe andere mensen over je denken. Hij heeft 
hierdoor een kalme uitstraling, maar chaos in 
zijn hoofd. Wat hem vaak helpt om tot rust te 
komen is muziek. Kees luistert elke dag andere 
soort muziek, want 

“muziek hoort echt 
bij een bepaalde 
gemoedstoestand.”

Muziek is ook een van zijn passies. Hij speelt 
trompet in een carnavalsband en heeft daar 
heel veel plezier in. Zo lang hij zich in de 
creatieve sector bevindt, zit hij op zijn plek, 
met als tip voor de jongeren die zoals hij ook 
twijfels hebben: op tijd aan de bel trekken!

Berry (25) komt uit een liefdevol, groot gezin 
waar hij nog in huis woont. Wat Berry’s verhaal 
anders maakt is dat hij niet zo lang geleden 
chronisch vermoeidheid syndroom kreeg tijdens 
zijn hbo-studie wiskunde. Hij beschrijft het alsof 
je “2-3 uur per nacht slaapt en dan een beetje moet 
functioneren”. Deze constante vermoeidheid 
heeft ervoor gezorgd dat hij zijn studie niet af 
kon maken en niet volledig kan werken. Ondanks 
de vermoeidheid wilde Berry niet stil staan en 
zeker niet terechtkomen in een lifestyle waar 
je niks doet. Hij leest daarom veel boeken 
om zichzelf scherp te houden. Hij vindt het 
stimuleren van zijn intellectuele skills belangrijk 
en leest graag zelfhulpzelfhulpboeken zoals 
‘Barking up the wrong tree’. De balans tussen 
lichaam en geest is niet te onderschatten volgens 
hem en daarom zit hij liever niet lang thuis. Hij is 
daarom 3 van de 5 dagen te vinden als vrijwilliger 
bij een jongerenorganisatie in Tilburg. Berry ziet 
zijn vrijwilligerswerk als zeer waardevol, omdat 
hij graag mensen en vooral jongeren helpt. Dit 
doet hij op meerdere wijze, van gesprekken 
met jongeren tot een promovideo maken of 
het organiseren van een game avond. Hij is 
vol compassie en doet het liefst alles voor zijn 
medemens. Zo sluit zijn motto: “wie goed doet, 
goed ontmoet” daar goed bij aan. Hij beweert dat 
hij graag “probeert het beste en uit je medemens 
te halen”. Zelf om hulp vragen vindt hij wel 

lastig, want “als je zeg maar om hulp vraagt dan 
stel je, je wel kwetsbaar op”. Die kwetsbaarheid 
is niet voor iedereen weggelegd en een groot 
aandachtspunt voor eventueel vervolgonderzoek 
op het gebied van jeugdwerkloosheid. Ook is 
het bezwaar van iemand anders lastigvallen met 
je eigen problemen een reden waarom Berry 
denkt dat jongeren geen hulp zoeken. Maar 
uit eigen ervaring geloofd Berry wel dat een 
vertrouwenspersoon je ver kan brengen en geeft 
als tips mee: “dat je je niet hoeft te schamen om 
hulp te vragen. Dus dat je eigenlijk alleen meer 
jezelf hebt als je dat niet doet. En dat je ook niet 
echt iemand tot last bent omdat de meeste mensen 
vinden het juist leuk om andere mensen te helpen”. 
Door zijn eigen ervaring en gesprekken met 
jongeren is hij erachter gekomen dat de offline 
connecties tussen mensen steeds moeilijker 
worden in het huidige online sociaal klimaat. 
Berry vindt het jammer dat de huidige generatie 
zo veel waarde hecht aan de online community 
en wil dit graag veranderen. Berry droomt 
om mensen samen te brengen en een offline 
community creëren. Daarvoor heeft hij nog wat 
programmering skills nodig en zoekt die wel 
online op. Soms is de online wereld wel goed om 
de offline wereld samen te brengen, maar voor 
Berry staat menselijk contact centraal en werkt 
hij hard om een steentje bij te dragen aan het 
beste uit zijn medemens te halen. 

Kees Berry
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Karlijn (27) is een kleurrijk en vrolijk persoon. 
Ze komt uit een dorpse omgeving, maar 
woont nu op haarzelf in het centrum van 
Tilburg. Ze houdt ervan om onder de mensen 
te zijn en de stad is daar de perfecte plek voor. 
Het is alleen soms niet de goeie plek voor 
haar portemonnee, zegt ze, omdat ze van 
winkelen en stappen houdt. Waar Karlijn zich 
ook bevindt, ze doet er alles voor om haar 
geluk te vinden. Ze is alleen nog erg zoekende 
naar wat dat eigenlijk is voor haar. Daarvoor 
heeft ze op latere leeftijd coaching gehad bij 
het Jongerenpunt en bij het Activeringshuis 
waardoor ze nu een baan heeft weten te 
vinden. Karlijn raakt vaak snel van haar pad 
af en heeft daardoor meerdere opleidingen 
gedaan en wisselde regelmatig van banen. Ze 
vindt het jammer dat ze geen uitgebreidere 
begeleiding heeft gehad op vroegere leeftijd 
en geeft dat als belangrijkste statement tijdens 
ons gesprek: 
“gewoon jongeren activeren, laat ze kennis 
maken met verschillende beroepen en 
verschillende dingen. Laat het ze proeven en niet 
alleen uitzoeken”. 
Het aspect ‘alleen uitzoeken’ is helaas in 
het geval van Karlijn zo geweest. Ze denkt 
dat ze daardoor nog niet op haar plek zit 
met haar HRM-diploma. Ze pleit voor meer 
loopbaanbegeleiding en dat het betaalbaar 

wordt gemaakt, niet alleen voor jongeren maar 
ook voor mensen die volwassen zijn. Het 
financiële aspect was de reden waarom ze zelf 
geen hulp kon aannemen. Het is namelijk zo 
dat je na je 27ste volwassen bent volgens veel 
organisaties, maar dan zijn mensen niet per 
se klaar voor “het grote mensen leven”. Het is 
namelijk de onderstelling volgens Karlijn dat 
als je “25 plus bent dat je het allemaal op de rit 
hebt en dat je het allemaal wel weet. Ik heb echt 
het gevoel dat je dan los gelaten wordt van: nou 
veel succes in de grote mensen wereld”. Dat is 
zeker niet het geval voor Karlijn, want ze heeft 
het gevoel dat ze nog wel even wat begeleiding 
kan gebruiken om haar droom te bereiken. 
Die droom is te vinden aan de glitter horizon 
volgens haar moeder, wat ook erg Karlijns 
karakter omschrijft. Ze is altijd op zoek naar 
meer leuks, spanning, en uitdaging. Karlijn 
doet wat ze zelf belangrijk vindt en wat voor 
haar goed voelt. Ze wil dat graag meegeven 
aan jongeren die zoals haar, het vaak nog niet 
zo goed weten: Doe wat voor jou goed voelt 
en zoek hulp, want het is echt belangrijk “dat 
je iemand hebt die jouw dingen kan kaderen en 
kan weergeven. En in jezelf is het gewoon een 
dichtgemetseld web van gedachtestromen en 
ideeën, plannen, wensen, ambities en daar kom 
je gewoon niet uit alleen”. 

Lisanne (27) is een gedreven, meelevend 
en talentvolle meid. De compassie voor de 
medemens is bij haar sterk en ze richt zich 
vooral op kinderen. Ze is opgegroeid in het 
Noorden van het land met een broertje die wat 
extra zorg nodig had, waardoor Lisanne het 
gevoel had “dat ik er moest zijn voor iedereen, 
dat ik zelfs mijn moeder moest troosten. Dat 
ik er moest zijn voor mijn broertje en dat ik 
probeerde de perfecte dochter te zijn zodat mijn 
vader niet gepikeerd zou raken en dat er geen 
ruzies zouden ontstaan”. Het was niet makkelijk 
opgroeien met een broertje die veel aandacht 
en zorg nodig had, maar daardoor is ze er wel 
achter gekomen dat ze pedagoog wilde worden. 
Ze zag hoe goed haar broertje werd geholpen en 
dacht bij haarzelf: dat wil ik ook doen. Lisanne 
is dus HBO Pedagogiek gaan studeren, maar 
wil het liefst “iets doen als orthopedagoog, waarbij 
gewoon kinderen bij jou komen en je ze helpt met 
hoe ze beter met zichzelf kunnen omgaan”. Hier is 
een universitair diploma voor nodig en daar is 
ze zelf nog niet aan toe, omdat ze 2 jaar geleden 
een burn-out kreeg. Daar bleek uiteindelijk 
meer onder te zetten; ze werd gediagnosticeerd 
met borderline. Dit kan goed behandeld 
worden met schematherapie, veel geduld en 
rust. In haar vrije tijd doet ze aan haken om 
tot rust te komen en na anderhalf jaar pauze 
gaat ze nu weer aan de slag met “toeteren” 

op haar saxofoon voor de sociale contacten. 
Daarnaast werkt ze 3 dagen in de week bij 
een zorginstelling en hoopt dat ze binnen een 
paar jaar toe is om te doen wat ze echt wil: 
kinderen op basisschoolleeftijd begeleiden. Het 
zwaarste traject zit er voor Lisanne inmiddels 
op, maar een jaar geleden was dat nog anders. 
Toen was ze net afgestudeerd en kwam ze met 
een zorgvraag bij de Toegang; een zijtak van 
de gemeente die de zorgcoördinatie beheren. 
Omdat het bureaucratische systeem niet 
gebruiksvriendelijk is voor iedereen, is ze bang 
dat veel mensen met een zorgvraag wegvallen, 
onder andere jongeren zoals zijzelf die hulp 
nodig hebben met het vinden van een baan. Dit 
is een groot probleem, want als jongeren het 
eerste hulpcontact niet goed treffen ben je ze 
helemaal kwijt. De zichtbaarheid van en toegang 
tot gebruikersvriendelijke hulp is één van de 
tips die Lisanne meegeeft aan zorginstanties 
en andere hulporganisaties. Hier zou ook op 
(hoge)scholen al meer aandacht voor moeten 
zijn. Ze deelt graag haar ervaring met andere 
mensen en hoopt dat ze de boodschap dat ‘je 
niet moet leven voor een ander’ door kan geven. 
Ze denkt dat “veel jongeren daar tegenaan lopen 
waardoor ze ook vastlopen. Want als je elke keer 
bezig bent met het pleasen van andere mensen en 
het voldoen aan andermans verwachtingen dan ga 
je hoe dan ook aan jezelf voorbij”.

LisanneKarlijn
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Quint (23) is een vrolijke, optimistische, 
behulpzame jonge man met een grote passie 
voor Japan. Hij woont in zijn ouderlijk huis 
met zijn ouders en broertje. Af en toe komt 
er iemand in huis wonen die “een plek nodig 
heeft om te vluchten”. Zonder vragen te stellen 
nemen zijn ouders vaak jongeren in huis die 
een plek en ondersteuning nodig hebben. Quint 
is dus al veel in aanraking gekomen met de 
jongerenproblematiek en wil daar graag mee 
verder als een betaalde baan. Ook zijn motto 
sluit aan op zijn ervaringen met jongeren in 
huis: “don’t judge a book by its cover”. Daarmee 
bedoelt Quint dat je dieper moet gaan dan 
alleen eerste impressies, het is belangrijk om 
mensen te leren kennen en de verhalen aan te 
horen. Quint is een hele grote voorstander van 
het delen van de verhalen van jongeren om 
het echte leven zichtbaar en bespreekbaar te 
maken. Op deze manier worden dingen zoals 
jeugdwerkloosheid en alle aspecten die eromheen 
spelen inzichtelijker zoals “mensen met chronische 
ziekte, al is het psychisch, is het fysiek, dat maakt 
allemaal niet uit. Als er iets is, moet dat gedeeld 
kunnen worden op wat voor manier dan ook. 
Vertel je verhaal, laat iedereen maar weten hoe het 
zit”. Quint zijn eigen verhaal heeft ongeveer 2 
jaar geleden en enorme twist gekregen. Na zijn 
koksopleiding heeft hij de mogelijkheid gekregen 
om het schoonmaakbedrijf van zijn oma over te 
nemen, wat hij met veel plezier deed. Even later is 

hij in het ziekenhuis beland en gediagnostiseerd 
met de chronische ziekte Multiple Sclerose ofwel 
MS en in het RR (relapsing remitting) stadium. 
“In een keer ontstond er een groot gapend gap 
waar eerst je leven was... ja dan moet je dan weer 
gaan invullen”. Quint besloot om positief in het 
leven te blijven staan en heeft zijn leven ingevuld 
met onder anderen een gezonde lifestyle en 
vrijwilligerswerk bij R-Newt. Daar is hij met 
veel passie bezig met het ontwikkelen van een 
alternatieve leerwijze: Open Badges. De badges 
zijn bedoeld om vaardigheden en competenties 
buiten de schoolbanken te behalen. Dit zal er 
hopelijk voor zorgen om jeugdwerkloosheid 
te verminderen en jongeren, die niet op de 
traditionele wijze onderwijs te volgen, ook kansen 
te bieden. Quint heeft namelijk gemerkt dat 
vrijwilligerswerk of stages niet als waardevolle 
werkervaring wordt gezien door werkgevers en wil 
dit graag veranderen. Samen met zijn collega’s 
bij R-Newt komt daar door middel van de Open 
Badges hopelijk verandering in. Verder geeft 
Quint als tip mee voor de jongeren zelf om de 
situaties waarin ze zich vinden vanuit de zonnige 
kant te kijken: “En misschien is dat heel veel 
gevraagd en misschien zit je situatie ook wel heel erg 
vast, maar probeer ergens te zoeken naar dat licht 
puntje. Al is het maar zo groot (klein gebaar met 
vingers). Als je jezelf ergens aan vast kan houden kan 
je veel meer. Want in een vrije val kan je niks”. 

Sjoerd (28) is volgens hem een ‘Bob de bouwer’ 
als hij zichzelf zou moeten beschrijven. Hij doet 
alles het liefst zelf, dat heeft hem op de plek 
gebracht waar hij nu is. Sjoerd woont op zichzelf 
in Tilburg Zuid en doet op vrijwillige basis een 
back-office baantje voor een job coach bij een 
jongerenorganisatie. Het op zichzelf zijn en 
alles zelf doen omschrijft hij met de uiting: “een 
dikke middelvinger opsteken naar de gemeente toe” 
waar hij heel veel jaren problemen mee heeft 
gehad. Sjoerd is namelijk een afgestaan kind 
met een traumatische thuissituatie. Hij is in de 
jeugdzorg beland waar hij met heel weinig (tot 
geen) zorg moest zien te overleven. Het kwam 
soms zelfs voor dat hij door vergeetachtige 
medewerkers zonder eten of slaapplek zat. Hij 
is hierdoor wantrouwend naar mensen, maar 
geeft aan dat hij hieraan werkt. Hij gebruikt zijn 
eigen gedachten om zicht terug te trekken en zijn 
trauma’s te verwerken. Hij had volgens hem veel 
woede in zich vroeger, maar heeft die nu door 
middel van eigen denkwerk een permanente plek 
gegeven zodat het hem niet meer beschadigd: 
“Als je jong bent schop je tegen de wereld aan. 
Vooral als je een manier van zelfmedelijden hebt, 
dan ga je tegen alles aan schoppen. Maar de wereld 
schopt toch iets harder terug”. Sjoerd is niet van 
het opgeven en heeft zijn zware jeugd weten 
te overwinnen: “Mijn jeugd is vernietigd, dat is 
verkloot. Maar ik wil mijn toekomst niet laten 

verzieken. Dat vind ik het niet waard. Dan heb je 
dat allemaal overleefd en allemaal meegemaakt 
en dan zal je dan op geven”. Hij gaat door en wil 
heel graag het sociale werk in. Daarvoor gaat 
hij weer terug in de schoolbanken voor een 
hbo-studie. Hij voelt zich nu, na heel veel jaren 
worstelen met de gemeente, eindelijk gehoord 
door het nieuwe beleid van jongerenparticipatie 
en zorg. Daarnaast is Sjoerd ook deel van het 
internationale EYES project waar jongeren van 
een aantal landen gezamenlijk input geven voor 
een nieuwe app voor jongeren. Deze app moet 
dienen om alle hulpvragen van jongeren op te 
vangen. Zelf is Sjoerd daar kritisch over: “Ze 
hadden al een idee in hun hoofd en daar is het 
eigenlijk een beetje fout gegaan. Ze wilden niet 
afwijken van hun passie en op een gegeven moment 
waren ze meer aan het vertellen wat hun wilden in 
plaats van aan het luisteren van wat wij vonden. 
Dus dat botst een beetje”. Hij staat er wel positief 
in en wil graag dat het project werkt, want het 
jongeren een betere kans bieden staat hoog op 
zijn lijstje naast zichzelf verder te ontwikkelen. 
Hij beweert dat om verder te kunnen in deze 
wereld moet je voor jezelf opkomen en weten 
dat je niet alleen bent: “Ik dacht altijd dat ik alleen 
was. Maar je bent niet alleen, je moet alleen de 
juiste weg vinden. Als je er zelf niet achteraan gaat 
in deze wereld denk ik niet dat je veel voor elkaar 
krijgt. Niemand gaat je helpen behalve jijzelf ”

SjoerdQuint
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Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de volgende partners:




