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Informatiemarkt met o.a.
• Beroepenscan en Competentiebemiddeling van CWI

• Informatie over toepassing van non-profit payroll

• Informatie over instrumenten zoals de aanpak Jongerencoach

• Focus op Jongeren

• Ontmoeting met CWI-bedrijfsadviseurs  werkgevers

Daarnaast kunt u in een aparte stand contact leggen met het team bedrijfs-

adviseurs van CWI. Ook het Servicepunt Arbeidsmarkt mkb is aanwezig. 

Slotdocument
Geïnteresseerden ontvangen aan het einde van de dag het slotdocument en

contactinformatie van de partijen die het werk van JongActief overnemen.

Datum: Locatie: 
Woensdag 17 oktober 2007, Hulstkamp Gebouw,

aanvang 12.30 uur Maaskade 120, Rotterdam

Meer informatie en aanmelden
U kunt zich aanmelden met de bijgevoegde aanmeldingskaart. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Diana Nap of 

Paul Kops via email diana.nap@cwinet.nl of paul.kops@cwinet.nl 

of via telefoonnumer 020-751 5061. Na aanmelding ontvangt 

u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving.



Toekomst in de regio
In haar eindadvies aan het kabinet concludeert de Taskforce Jeugdwerk-

loosheid dat de sleutel van een succesvol arbeidsmarktbeleid voor 

jongeren in de regio ligt. Daarom wordt gepleit voor de oprichting van

actiegerichte regionale teams. Deze zouden jongeren één-op-één moeten

begeleiden naar opleiding, leerbaan of werk. Door belemmeringen in 

hun persoonlijke situatie weg te werken, door hun competenties te 

kennen en hen te houden aan afspraken. De teams moeten hen niet

alleen aan een baan helpen, maar ook nog een tijd op de werkvloer 

begeleiden. 

Jongeren zonder startkwalificatie moeten aan de slag in een leerbaan,

zodat ze niet alleen aan het werk zijn, maar ook nog een opleiding 

volgen. Deze teams zouden moeten bestaan uit vertegenwoordigers 

van gemeenten, CWI, RMC, ROC, Kenniscentra en bedrijfsleven. 

CWI  speelt hierop in met zijn jongerenadviseurs en bedrijfsadviseurs.

Wat nu?
Tegen deze achtergrond wil JongActief nu vooruitkijken naar de rol die

branches en sectoren van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

samen met de CWI’s de komende jaren kunnen spelen bij het vervullen

van vacatures door jongeren.

• Hoe kunnen we de harde kern van werkloze jongeren en de 

groep jongeren zonder startkwalificatie inschakelen in branches 

en sectoren met (dreigende) personeelstekorten?

• Aan welke voorwaarden moeten regionale teams voldoen?

• En welke rol kunnen werkgeversorganisaties samen met 

de CWI’s vervullen op de regionale arbeidsmarkt voor moeilijk 

bemiddelbare jongeren? 

We hopen deze vragen tijdens onze slotbijeenkomst van 17 oktober 

concreet met elkaar te beantwoorden. Uw inbreng is zeer gewenst!

Programma
12.30 uur Ontvangst met een lunch en infomarkt

13.15 uur Opening door dagvoorzitter Auke van Keulen

13.30 uur Presentatie van het slotdocument

13.40 uur Film ‘Kansen Verzilverd’

13.55 uur De partners VNO-NCW, MKB-Nederland, 
LTO en CWI aan het woord 

14.40 uur Pauze

15.00 uur Inspiratie Kijkshop ‘Hoe verder?‘
onder leiding van Auke van Keulen

16.15 uur Afronding

16.30 uur Borrel

17.30 uur Einde

JongActief is het tijdelijk samenwerkingsverband van VNO-NCW, MKB-

Nederland, LTO Nederland en CWI. JongActief heeft als doel om direct aan 

de vraagkant van de arbeidsmarkt de instroom van jongeren op leerwerk-

banen te bevorderen. JongActief heeft vanuit drie steunpunten bij VNO-NCW,

MKB-Nederland, en LTO Nederland branches en sectoren geactiveerd om

plannen te maken die leiden tot meer werkgelegenheid voor jongeren tot 

23 jaar. Daarbij ging het niet alleen om reguliere vacatures, maar vooral 

ook om banen voor jongeren zonder startkwalificatie. JongActief werkte

samen met de Taskforce Jeugdwerkloosheid die eind juni 2007 is gestopt 

met zijn werkzaamheden. Ook JongActief beëindigt in oktober 2007 zijn 

activiteiten. 

Concrete resultaten
De inspanningen van de partners hebben succes gehad: uit de arbeids-

marktstatistiek blijkt dat de aantallen jonge werklozen aanzienlijk zijn 

afgenomen. Er zijn diverse instrumenten ontwikkeld om de toetreding 

tot de arbeidsmarkt van jongeren zonder goede startkwalificaties te 

vergemakkelijken. Maar het werk is nog niet gedaan. 

Nog steeds jeugdwerkloosheid
Helaas er is nog steeds een harde kern van structurele jeugdwerkloosheid

van zo'n 38.000 jongeren. Daarnaast komen er jaarlijks 60.000 jongeren bij

die voortijdig hun school verlaten. Aandacht blijft ook nodig voor de 124.000

risicojongeren die weliswaar werk hebben maar niet de benodigde diplo-

ma's. Keert het economisch tij, dan zijn zij de eersten die werkloos worden.
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