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Opleiding klaar? Stressen maar! Europees onderzoek  toonde 
aan dat jongeren door heel Europa stress ervaren door de 
overgang van school naar de arbeidsmarkt. Deze bevindingen 
zijn interessant en geven zeker de ernst van de situatie aan, 
maar met alleen resultaten komen we er niet. Het is tijd voor 
actie, concrete oplossingen die jongeren, werkgevers en 
beleidsmedewerkers zelf kunnen uitvoeren. De eerste stap is 
samen door jongeren, beleidsmakers en experts uit het veld 
gezet op 21 februari tijdens de dialoogsessie ‘Van Schoolbank 
naar Vacaturebank’. Dit verslag bundelt de bevindingen van 
die dag. De uitdagingen zijn verder uitgediept, de eerste 
aanbevelingen zijn gedaan en concrete actieplannen kunnen 
nu in de steigers worden gezet. Nu is het aan u, de lezer, om 
actie te ondernemen!

inleiding

1 Dit onderzoek is onderdeel van het European Youth Dialogue waar 56287 
Europesejongeren voor zijn bevraagd. (onderzoek beschikbaar op aanvraag)
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belangrijkste bevindingen
In dit verslag staan de resultaten van de brainstormsessies tijdens ‘Van Schoolbank 
naar Vacaturebank’ uitgebreid beschreven. Hier volgt een beknopte samenvatting 
van de resultaten.

Jongeren kunnen zelf stappen nemen in het vinden van een baan, maar hebben 
hier begeleiding in nodig. Er kan bijvoorbeeld een ervaren werkgever of werknemer 
als wegwijzer dienen. Scholen of jongerenorganisaties kunnen meer doen aan de 
begeleiding van opleiding naar werk, en het curriculum zou vanuit de overheid meer 
ruimte moeten geven voor het ontwikkelen van vaardigheden die kunnen helpen bij 
de zoektocht naar een baan. Zo weten jongeren wat ze kunnen verwachten, wat er 
nodig is, en wat ze zelf kunnen ondernemen.

Discriminatie (niet alleen op leeftijd) speelt nog een grote rol in de overgang van 
opleiding naar werk, maar moet ook in de opleiding en op de werkvloer worden 
aangepakt. Vanuit de overheid kunnen straffen (bv. boetes) en beloningen (bv. 
een kwaliteitslabel of een vergoeding) helpen om discriminatie uit te bannen. Bij 
opleidingen en werkgevers kunnen positieve discriminatie en bewustwordings- 
en omgangstrainingen zorgen voor verbetering. Ook organisaties die bepaalde 
minderheden vertegenwoordigen kunnen een rol spelen door prijzen uit te reiken aan 
werkgevers die zich inzetten tegen discriminatie, en ze kunnen jongeren die kampen 
met discriminatie ondersteunen en begeleiding bieden.
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methode en opbouw
Ieder anderhalf jaar wordt er ter ere van het Europees Jeugddialoog een onderzoek 
uitgevoerd op het gebied van jeugdbeleid. Hier komt waardevolle informatie uit! 
Om te voorkomen dat dit allemaal diep in de kasten verdwijnt, zijn we met NJR en 
de Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken gestart met het opzetten van een 
nationaal dialoog. Hier werken we samen met jongeren, beleidsmakers en experts 
aan de resultaten van het onderzoek. De grote vraag: hoe zetten we uitdagingen om 
in actie? 

Tijdens de dialoogsessie ‘Van Schoolbank naar Vacaturebank’ hebben deelnemers in 
vier brainstormgroepjes gewerkt aan de thema’s: 

• Buitenschoolse activiteiten en werkervaring
• Het pad van platteland naar werkvloer
• Discriminatie in de weg naar, en op de werkvloer
• Invloed van mentale en fysieke beperkingen bij het vinden van werk

In deze groepen zijn eerst uitdagingen die worden ondervonden in de weg naar, en 
op de arbeidsmarkt vastgesteld in vier categorieën: jongeren, werkgevers, overheid 
en overig. Vervolgens hebben de deelnemers nagedacht over eventuele oplossingen, 
maar deelden ze vooral ook ervaringen. 

Per onderwerp worden in dit verslag de uitdagingen bondig weergegeven, vervolgens 
worden oplossingen op een aantal uitdagingen verder uitgelicht. Hierbij hebben wij, 
de jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken en werkgroep Jong in Europa, de 
vrijheid genomen om een paar suggesties te geven.

Na de vier onderwerpen gaan we in op dat wat niet in de eerste drie categorieën 
paste. Dit zijn vooral nieuwe manieren van denken.

Het verslag eindigt met een aantal concrete actiepunten voor beleidsmakers, 
jongerenorganisaties en werkgevers. Geïnteresseerd? Doe mee!
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buitenschoolse 
activiteiten en 
werkervaring

Een cv opbouwen kan lastig zijn. Wat doe je? 
Waar haal je de tijd vandaan? Waar begin je? 

In de focusgroep hebben deelnemers nagedacht over 
deze vragen en meer.
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uitdagingen
Jongeren
• Een cv is te belangrijk in   

sollicitaties;             
• Wat je gedaan hebt is    

belangrijker dan wat je kan;
• Jongeren hebben een gebrek aan 

tijd om buitenschoolse   
activiteiten te ondernemen;

• Jongeren hebben gebrek aan 
financiële steun om buitenschoolse 
activiteiten te ondernemen;

• Werknemers focussen tijdens 
sollicitaties te veel op wat jongeren 
niet kunnen;

• Jongeren weten niet waar te beginnen 
met het opbouwen van een cv;

• Werkgevers hechten te veel waarde 
aan schoolprestaties;

• Buitenschoolse activiteiten hebben 
vaste tijden waardoor jongeren 
moeite hebben deel te nemen;

• Jongeren krijgen te weinig begeleiding 
in het opbouwen van een cv.

Werkgevers
• Werkgevers vinden het lastig te 

kiezen tussen een alleskunner of 
groeier;

• Werkgevers hebben tijdens  
sollicitaties vaak een unconscious  
bias: hun keuze wordt beïnvloed   
door vooroordelen;

• Werkgevers weten niet of ze moeten 
kiezen op basis van cv   
(ervaringen) of vaardigheden;  

• Werkgevers weten niet hoe ze   
jongeren kunnen testen los   
van hun cv;   

• Er zijn vaak te veel aanmeldingen op 
een functie; 

• Tijdelijk werk en flexibele    
functies maken het lastig te   
kiezen voor een onervaren   
jongere.

Overheid       
• Het overheidsbeleid is niet  gericht 

op alle leeftijdsgroepen;
• Er is te weinig aandacht voor  

levenslang ontwikkelen en leren 
vanuit de beleidsvoering. 
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eerste oplossingen en toelichtingen
-

Begeleiding in overgang en cv-opbouw
De deelnemers geven aan dat jongeren niet weten waar ze moeten beginnen. Ze 

missen begeleiding en tijd om activiteiten te ondernemen om hun cv op te bouwen.

Werkgevers, jongerenorganisaties en jongeren
Volwassenen met werkervaring kunnen een mentor worden voor jongeren die een 
baan zoeken of hun cv opbouwen

• Een app kan als platform dienen waarmee contacten gelegd kunnen worden tus-
sen jongeren die begeleiding zoeken en volwassenen die hun kennis aanbieden;

• Jongeren kunnen naar begeleiders zoeken in hun eigen netwerk;
• Vanuit bedrijven kunnen werknemers gekoppeld worden met werkzoekenden of 

starters binnen het bedrijf;
• School en bedrijven kunnen samenwerken bij het opstarten van een mentorplat-

form, waarbij scholieren in contact worden gebracht met ervaren werknemers.

Jongeren
Jongeren kunnen een eigen 
buitenschoolse activiteit starten waar 
ze precies leren wat ze willen, taken 
kunnen verdelen met anderen en het 
in hun eigen agenda’s kunnen laten 
passen.

• Dit kan via beurzen als het solidari-
teitskorps;

• Er zijn veel leuke projecten die geld 
aanbieden zodat jongeren zelf iets 
kunnen doen voor hun medemens. 
Kijk bijvoorbeeld een naar Ik Ben 
Geweldig en Young Impact;

• Er kan al veel gedaan worden op 
lokaal niveau. Door klein en lokaal te 
beginnen, wordt het voor jongeren 
makkelijker iets te ondernemen.

Scholen
Scholen zouden jongeren eigentijdse 
tips en tricks moeten geven om hun cv 
op te bouwen en een passende baan te 
vinden. 

• Met gastlessen van organisaties kan 
de school jongeren een actueel kijkje 
geven in de wereld van het zoeken 
naar werk;

• Vaak is het opstellen van een solli-
citatiebrief onderdeel van het vaste 
curriculum. Dit is in veel gevallen niet 
meer in lijn met de huidige sollicitatie-
processen. Scholen moeten daarom 
het curriculum blijven vernieuwen. 
Jongeren geven daarnaast aan dat 
er meer aandacht mag komen voor 
sollicitatieprocedures;

• Scholen kunnen samenwerken met 
werkgevers om zo een actueel kijkje te 
geven in het sollicitatieproces;

• Jongerenwerkers hebben veel erva-
ring in het begeleiden van jongeren 
naar de arbeidsmarkt. Door hun ken-
nis in te zetten kunnen scholen hun 
studenten beter begeleiden.
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zelfreflectie

De deelnemers zien groot belang in reflectie gedurende je hele loopbaan. Die skill is 
van grote waarde om te groeien en te blijven doen wat bij je past.

Jongeren en scholen
Inzicht krijgen in jezelf en je vaardighe-
den helpt bij het vinden van passende ac-
tiviteiten. Als jongeren beter op de hoog-
te zijn van hun vaardigheden en talenten, 
wordt het vinden van een passende baan 
makkelijker, en kunnen ze zich makkelijker 
verkopen. 

• Jongeren kunnen met hun omgeving 
het gesprek aangaan. Zo kunnen ze 
met mensen die hen veel in actie zien, 
inzicht krijgen in zichzelf;

• Online vaardigheidstesten kunnen veel 
inzicht geven in talenten. Als jongeren 
deze herhaaldelijk afnemen krijgen ze 
een duidelijk beeld van hun groei over 
tijd. Het Sterke punten spel van NJR is 
een leuk voorbeeld;

• Scholen kunnen hun curriculum uitbrei-
den om jongeren beter te leren reflec-
teren.

Jongeren
Zelfreflectie kan ook helpen bij 
sollicitaties en motivatiebrieven 
schrijven. 

• Door oude motivatiebrieven te 
bewaren en een logboekje bij te 
houden over hoe gesprekken gingen, 
kunnen jongeren leren van het 
solliciteren;

• Feedback vragen van mensen 
uit de directe omgeving op 
sollicitatiebrieven en het cv kan hun 
kansen vergroten;

• Het is altijd goed feedback te vragen 
van de werkgever, ook juist bij een 
afwijzing. 
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hoe bereik je werkgevers

De deelnemers geven aan dat het belangrijk is contact op te nemen met potentiële 
werkgevers bij de zoektocht naar een baan. Zo gaat het niet meer alleen om het cv, 
kan de werkgever de jongere ontmoeten en kan de jongere ontdekken of het bedrijf 

bij ze past.

Jongeren
Hoewel het erg spannend is, helpt het vaak enorm om een bedrijf te bellen en 
eventueel een afspraak te maken.

• Vaak hebben werkgevers telefoonnummers op hun websites staan of zijn ze 
makkelijk te vinden op LinkedIn;

• Binnen het eigen netwerk zijn er vaak mensen die werknemers, of zelfs werkgevers, 
kennen van een bedrijf waar een jongere wil werken. Zo kunnen jongeren in 
contact gebracht worden met hun droomwerkgever;

• Door voor of net na het insturen van een sollicitatie naar de werkgever te bellen 
met een vraag of opheldering, wordt de ingestuurde sollicitatie vaak beter 
onthouden;

• Soms organiseren bedrijven of studies een ontmoetingsmoment voor nieuwe 
werknemers. Dit is een mooi moment om te netwerken;

• Zelf langsgaan (met afspraak) is spannend voor jongeren en kan niet bij alle 
werkgevers, maar laat veel initiatief zien!
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platteland
Uit het European Youth Dialogue verslag ‘Creating 

opportunities for youth’ blijkt dat jongeren op 
het platteland andere uitdagingen hebben dan 

jongeren in de stad. De deelnemers van deze 
focusgroep opperden oplossingen, maar zagen ook 
juist overeenkomsten en voordelen van leven op het 

platteland. Sommigen waren van mening dat ook 
verwachtingsmanagement een grote rol speelt in 

het vinden van werk na je opleiding.
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uitdagingen
Jongeren      
• Op het platteland hebben jongeren 

minder kansen dan in een stedelijk 
gebied. Dit zorgt voor een oneerlijke 
verdeling;    

• Onder jongeren leeft vaak het idee 
dat de stad beter is dan platteland. 
Dit zorgt voor vooroordelen, of juist 
een minderwaardigheidsgevoel;

• Er zijn minder (diverse) banen te vin-
den op het platteland;

• Weinig kansen voor platteland op ge-
bied van buitenschoolse activiteiten, 
stages en bijbanen;  

• Een gebrekkig openbaar vervoer-net-
werk zorgt voor een lange reistijd;

• Er is een grote financiële drempel, 
maar wel een noodzaak om uit huis te 
gaan door de afstand tussen werk/
opleiding en woonplaats. 

Werkgevers
• Veel werkgevers kunnen niet voldoen 

aan sommige ideaalbeelden van 
jongeren;        

• Diversiteit in mensen bij een bedrijf 
is belangrijk. Ook tussen platteland 
en stedelijk. Dit wordt te vaak niet 
zo gezien en er worden daardoor te 
weinig mensen van het platteland 
aangenomen.

Overheid       
• Banen buiten de stad zijn vaak nog 

weinig populair; 
• Veel grote bedrijven willen niet naar 

buiten de Randstad. Zo blijft de 
werkgelegenheid in deze gebieden 
lager;

• Er is een slecht OV-netwerk in 
plattelandsgebieden; 

• Huurprijzen zijn hoog, en er zijn 
weinig betaalbare starterswoningen; 

• Het is lastig om jongeren naar het 
platteland te krijgen, waardoor deze 
gebieden vergrijzen.
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eerste oplossingen en toelichtingen
-

Verwachtingsmanagement
De deelnemers constateren dat jongeren vaak andere verwachtingen hebben dan 

wat veel werkgevers ze kunnen bieden. Het kan hierbij helpen jongeren meer inzicht 
te geven in hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit en wat zij kunnen verwachten. Daar-

naast hebben jongeren ook bepaalde verwachtingen en ideeën van het platteland. 
Deze zorgen er in veel gevallen voor dat jongeren wegblijven van plattelandsgebie-

den. Het kan helpen het platteland in beter licht te plaatsen.

Jongeren, ouders en scholen
• De deelnemers geven aan 

dat jongeren soms te hoge 
verwachtingen hebben en 
dat ze realistisch moeten zijn 
over de mogelijkheden in hun 
omstandigheden en omgeving. 

• Vanuit scholen of met gastlessen 
moet er meer aandacht komen 
voor loopbaanoriëntatie. Al 
op lagere leeftijd en op alle 
onderwijsstromingen moeten 
jongeren hierover leren;

• Vanuit ouders mag er vaker 
gestuurd worden op werken in 
plaats van alleen op doorstuderen.

Overheid, scholen en werkgevers
• De groep geeft aan dat jongeren 

gestimuleerd moeten worden om op 
het platteland te blijven of er naartoe 
te komen. Dit kan bijvoorbeeld door 
hun kansen daar zichtbaarder te 
maken. 

• Met meer projecten vanuit lokale 
plattelandsbedrijven op scholen, 
kunnen jongeren dit werkveld leren 
kennen op school;

• Bedrijven zouden door de overheid 
kunnen worden gestimuleerd naar het 
platteland te verhuizen door subsidies 
of andere extra’s;

• Op afstand werken (via internet) kan 
worden gestimuleerd.
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beeldvorming

Zijn er wel meer banen in de Randstad? Worden jongeren van het platteland wel 
genoeg op waarde geschat? Deze vragen stelde de groep zichzelf.

Werkgevers, jongerenorganisaties en overheid
• Er leeft het idee dat in de Randstad makkelijker werk gevonden kan worden, maar 

er is ook meer concurrentie in de Randstad dan op het platteland; 
• We hoeven niet krampachtig jongeren op het platteland te houden. Jongeren 

moeten zelf kiezen waar ze heen gaan;
• Plattelandsjongeren voegen nuchterheid toe aan bedrijven in de Randstad. Zij 

hebben belangrijke vaardigheden voor werkgevers. 
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discriminatie
Tijdens studie, selectie en sollicitatiegesprekken, 
en op de werkvloer worden bewust of onbewust 
mensen anders behandeld. Dit kan bij sommige 
jongeren structureel gebeuren als gevolg van 

bepaalde (aangeboren) kenmerken. De groep heeft 
geconstateerd dat er tijdens opleiding, sollicitaties 

en op de werkvloer discriminatie op basis van 
gender, identiteit, etniciteit, geloof, politieke 

voorkeur, detentieverleden en leeftijd plaatsvindt. 
In dit onderdeel worden hiervoor ideeën voor 

oplossingen gegeven.
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uitdagingen
Jongeren      
• De sociale omgeving van jongeren 

speelt een grote rol in hulp en invloed. 
Als een jongere deze niet heeft, 
resulteert dat in een achterstand;

• Machtsverschillen op de werkvloer en 
in sollicitaties zorgen soms voor een 
onveilige sfeer en oneerlijke kansen;

• De standaard vorm van solliciteren 
past niet bij alle jongeren; 

• Er bestaan vooroordelen vanuit 
werkgevers, de samenleving en 
soms de jongeren zelf, op basis van 
opleidingsniveau.

Werkgevers
• Het kan moeilijk zijn een balans te 

vinden tussen het testen en het thuis 
laten voelen van een kandidaat 
tijdens sollicitaties en op de 
werkvloer;

• Werkgevers hanteren onbewust 
vooroordelen en voorkeuren tijdens 
sollicitaties;

• Er is te weinig coaching op de 
werkvloer om een positieve 
werksfeer te creëren waarbij 
iedereen zich thuis voelt;

• Werkgevers streven nog te weinig 
naar diversiteit, of hebben moeite op 
de juiste manier meer diversiteit te 
krijgen binnen hun organisatie.

Overheid       
• Verklaringen omtrent gedrag zijn 

voor jongeren lastig te begrijpen 
en geven een rare boodschap aan 
werkgevers;

• Er zijn te weinig regels om 
discriminatie tijdens sollicitaties of 
op de werkvloer tegen te gaan.  
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eerste oplossingen en toelichtingen
-

Opleidingsrichtingen
De deelnemers hadden veel ervaring met discriminatie op grond van ‘opleidingsni-

veau’. Dit wilden ze daarom graag eerst behandelen.

Samenleving
‘Stigma’ (bepaalde kenmerken 
die worden verbonden aan een 
bevolkingsgroep) speelt een grote 
rol in hoe opleidingsniveau wordt 
gewaardeerd. Dit doorbreken 
kan helpen bij het tegengaan van 
discriminatie.

• Er moet niet gesproken worden 
van ‘opleidingsniveau’, maar 
van ‘praktische’ of ‘theoretische’ 
leerweg. Het woord ‘niveau’ 
doet het één beter lijken dan het 
ander;

• Praktisch geschoolde rolmodellen 
kunnen helpen een positiever 
beeld bij jongeren, werkgevers 
en de samenleving te creëren. 
Zij kunnen bijvoorbeeld bij 
talkshows zitten, of op Instagram 
een actieve rol aannemen.

Werkgevers
Denkers en doeners moeten vaker samen 
worden gebracht. Hiervoor moeten 
werkgevers aangemoedigd worden beide 
groepen aan te spreken. De deelnemers 
geven aan dat naar hun idee bedrijven vaak 
vmbo, mbo, hbo en wo apart aanspreken. 
Door alle groepen te betrekken, ben je als 
bedrijf ook van alle markten thuis.

16



middelen tegen 
discriminatie

Werkgevers      
Tijdens sollicitatiegesprekken zijn er vaak 
onbewust veel vooroordelen die invloed 
hebben op de keuze van de werkgever. 
De groep heeft nagedacht over eventuele 
oplossingen:

• De selectiecommissie moet drie 
personen hebben en iedere kandidaat 
moet dezelfde vragen krijgen;

• De vacature moet toegankelijk zijn 
voor iedereen, bijvoorbeeld met 
begrijpelijk taalgebruik, met een 
voorleesknop, visuele opties et cetera;

• De sollicitatiegesprekken zelf moeten 
toegankelijk zijn voor iedereen. Dit 
kan door bijvoorbeeld reiskosten te 
vergoeden of deelnemers de optie te 
geven online een gesprek te houden; 

• Positieve discriminatie tijdens een 
sollicitatie kan helpen onbewuste 
vooroordelen te overwinnen.

Werkgevers, jongerenorganisaties en 
overheid
Discriminatie in bedrijfsvoering 
komt veel voor. Er werden door de 
deelnemers veel oplossingen bedacht:

• Trainingen over discriminatie kunnen 
helpen meer bewustzijn te krijgen op 
de werkvloer. Vaak wordt onbewust 
en onbedoeld gediscrimineerd door 
een gebrek aan kennis. De overheid 
zou een (middel)groot bedrijf kunnen 
verplichten deze trainingen te 
volgen; 

• Een kleine mate van diversiteit 
binnen het bedrijf helpt automatisch 
met meer diversiteit creëren. De 
werkgever ziet dan de positieve 
kanten vaan een diverse werkvloer 
en kan hier dan op selecteren. 
Tegelijkertijd kan een divers bedrijf 
ook minderheden aanmoedigen om 
te solliciteren omdat ze zich eerder 
welkom zullen voelen;

• Vanaf beleidsniveau moeten er 
regels worden opgesteld samen met 
minderheden tegen discriminatie;  

• Verklaringen Omtrent het Gedrag 
(VOG) kunnen veel jongeren die hun 
leven hebben gebeterd, belemmeren 
in het vinden van een baan. 
Deelnemers stellen voor de VOG 
te veranderen zodat jongeren die 
hun leven beteren niet blijvend last 
hebben van hun verleden.
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mentale en 
fysieke beperkingen

De focusgroep heeft oorspronkelijk bovenstaande 
naam gekregen, maar in het verslag wordt nu 

verder gesproken van jongeren met een chronische 
aandoening. Deze groep jongeren heeft door 

fysieke en mentale klachten vaak een afstand tot de 
reguliere arbeidsmarkt. Een aantal deelnemers van 

deze groep vallen onder bovenstaande noemer.
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uitdagingen
Jongeren met een 
chronische aandoening 
• Deze jongeren moeten kampen met 

veel vooroordelen vanuit werkgevers;
• Het opbouwen van een cv en een 

hoge studieschuld geven veel stress;
• De eerste indruk die de werkgever 

krijgt, speelt een grote rol;
• Veel vacatureteksten zijn onduidelijk 

voor deze jongeren;
• Zonder baangarantie komt er een 

grotere afstand tot de arbeidsmarkt;
• Jongeren krijgen te weinig 

begeleiding tijdens hun loopbaan.

Werkgevers   
• Werkgevers hebben het gevoel 

dat het duurder en lastiger is om 
jongeren aan te nemen met een 
chronische aandoening;

• Werkgevers hebben soms moeite 
met het toegankelijker maken van 
functies en vacatureteksten, of het 
kost te veel tijd; 

• Het kost veel tijd geld om 
gebouwen toegankelijk te maken 
voor werknemers met een fysieke 
chronische aandoening. Voor kleine 
werkgevers is dit soms zelfs niet 
haalbaar.

Overheid       
• De subsidie voor het aannemen van 

werknemers met een chronische 
aandoening resulteert er vaak in 
dat werkgevers deze werknemers 
vooral plaatsen bij functies waar 
geen opleidingsniveau voor nodig 
is. Zo komen jongeren die wel zijn 
opgeleid vaak niet aan de bak via 
deze subsidies.
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eerste oplossingen en toelichtingen
-

Beloningen en toegang
De arbeidsmarkt is niet toegankelijk genoeg voor jongeren met een chronische 
aandoening. De deelnemers hebben hiervoor hun oplossingen in twee niveaus 

onderverdeeld.

Werkgevers en overheid
De deelnemers ervaren dat 
werkgevers moeite hebben met 
het aannemen van jongeren 
met een chronische beperking. 
Werkgevers moeten daarom 
vanuit overheidsinstanties of 
belangengroeperingen worden 
gestimuleerd. 

• Bedrijven die werken aan de 
ontwikkeling van jongeren met 
een chronische aandoening 
moeten financieel tegemoet 
worden gekomen (bijvoorbeeld 
via overheidssubsidies);

• Organisaties die de belangen 
van jongeren met een chronische 
aandoening representeren, 
kunnen prijzen uitreiken aan 
bedrijven die werken aan 
ontwikkelingen voor deze groep. 

• Belangrijke voetnoot is dat deze 
jongeren niet gewoon aan het 
werk gezet moeten worden, maar 
groeimogelijkheden moeten 
krijgen.

Werkgevers
Het vinden van geschikt werk is voor alle 
jongeren al een uitdaging op zich, laat 
staan voor jongeren met een chronische 
aandoening. Fulltime werk kan soms te veel 
vragen van deze jongeren en daarnaast lukt 
het soms fysiek niet om iedere dag naar een 
werkplek toe te gaan. 

• Er moeten meer vacatures komen met 
een beperkt aantal uren en mogelijkheid 
tot doorgroeien;

• (Meer bekendheid voor) een plek (onli-
ne en offline) waar jongeren potentiële 
werkgevers of andere nuttige organisa-
ties kunnen ontmoeten en andersom.
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een nieuwe 
denkwijze

Het is natuurlijk onvermijdelijk om bij het zoeken 
naar concrete oplossingen toch ook meer abstracte 

veranderingen voor te stellen. De deelnemers 
kwamen met een aantal nieuwe denkwijzen.
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Herindeling van tijd
Delen we onze tijd wel goed in op de 
werkvloer? Om werkzaamheden te 
verbeteren, moeten ook werknemers 
kunnen ontwikkelen. Een mens heeft 
tijd nodig om nieuwe vaardigheden 
te leren en zijn netwerk uit te breiden, 
maar ook vrije tijd nodig om creativiteit 
te stimuleren.

Bottom-up
Initiatieven kunnen ook van onderaf komen. 
Door samen nieuwe activiteiten op te zetten, 
kunnen we veel problemen gezamenlijk 
oplossen zonder inmenging van bovenaf.

Discriminatie en gelijke kansen
Vooroordelen op basis van persoonlijke 
kenmerken spelen nog te vaak een rol in 
opleidingen, sollicitatieprocedures, de 
werkvloer, en de samenleving an sich. 
Door kritisch naar onze eigen motivaties 
en keuzes te kijken en op te staan als 
onrecht wordt aangedaan, kunnen we 
komen tot een wereld met gelijke kansen 
voor iedereen.

Jongeren als aanwinst
In de meeste gevallen worden jongeren 
door werkgevers nog als risico’s gezien. 
Werkgevers hebben het idee dat jongeren 
nog alles moeten leren en niet zomaar 
passen in de bestaande bedrijfscultuur. 
Maar jongeren hebben juist veel te bieden! 
Met nieuwe ideeën en frisse energie kunnen 
ze een organisatie ook een nieuwe boost 
geven. Met een nieuwe denkwijze kunnen 
werkgevers juist inzien dat jongeren een 
aanwinst zijn.

Een andere nieuwe denkwijze? 
Mail jongerenvertegenwoordigers@njr.nl met als onderwerp: Nieuwe denkwijze – 

Schoolbank naar vacaturebank.
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En nu? Actie!
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actiepunt
Overheid
• Voor veel actiepunten is budget 

nodig. De overheid kan hierin 
helpen door een potje beschikbaar 
te maken. Dit geld kan dan 
worden aangevraagd als een 
organisatie of individu werkt aan 
het ondersteunen van jongeren bij 
het opbouwen van hun cv of het 
vinden van een passende baan;

Jongerenorganisaties, werkgevers of 
een ondernemend individu
• Er kan een platform worden opgezet 

waar nieuwe werkzoekers en ervaren 
werknemers/werkgevers elkaar kunnen 
ontmoeten;

• De tips om een cv op te bouwen en te 
solliciteren kunnen worden gebundeld 
op een manier die leesbaar en 
beschikbaar is voor alle jongeren;

• Er kan een toegankelijk online platform 
voor jongeren met een chronische 
aandoening worden opgezet waar 
bedrijven deze jongeren kunnen 
ontmoeten;

• Er kan een training worden opgezet 
voor werkgevers over de waarde die 
jongeren aan hun organisatie kunnen 
toevoegen;

Werkgevers
• Werkgevers kunnen een 

toegankelijkere manier van 
solliciteren ontwikkelen waar 
discriminatie geen plaats heeft;

Scholen
• Zelfreflectie kan worden toegevoegd aan het leertraject. Dit kan een jongere zelf 

doen, maar kan ook vanuit school worden opgezet;
• Scholen kunnen meer onderwijzen in werk zoeken en cv opbouwen. Dit kan ook 

vanuit gastlessen, jongerenwerkers of jongerenorganisaties;
• Scholen en werkgevers kunnen meer trainingen toepassen over de gevolgen van, 

en het voorkomen van discriminatie;
• Scholen, jongerenwerkers en jongerenorganisaties kunnen meer investeren in het 

ondersteunen van jongeren bij het vinden van een baan en het opbouwen van hun 
cv.

Meedoen of zelf een actiepunt inbrengen?
Mail jongerenvertegenwoordigers@njr.nl met als onderwerp: 

Nieuwe denkwijze – Schoolbank naar vacaturebank.
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