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1. INLEIDING 

Op dit moment is het bestrijden van de stijgende jeugdwerkloosheid een belangrijk speerpunt op zowel 

landelijk, sectoraal, regionaal als lokaal niveau. Regionaal zijn gemeenten, onderwijs, jeugdzorg, UWV 

Werkbedrijf, expertisecentra en andere partijen op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden, zo ook in de regio 

Flevoland. 

In het kader van het landelijk actieprogramma bestrijding Jeugdwerkloosheid
1
, hebben de partijen in Flevoland 

het regionaal plan van aanpak opgesteld. De gemeente Zeewolde heeft ervoor gekozen aansluiting te zoeken 

bij de regio Noord-Veluwe / Stedendriehoek. Eind augustus is het Flevolandse actieplan Jeugdwerkloosheid aan 

het ministerie van SZW aangeboden. 

In september 2009 is namens de regio Flevoland door de coördinerend wethouder van de Werkplein 

Plusvestiging Almere, Martine Visser, en staatssecretaris Jetta Klijnsma van het ministerie SZW een convenant 

ondertekend waarmee het “Regionaal actieplan voorkomen en bestrijden Jeugdwerkloosheid Flevoland 2009-

2011” werd bekrachtigd. Dit actieplan is in de zomer van 2009 met vereende krachten en in samenwerking met 

het veld in zeer beperkte tijd tot stand gekomen. 

Nu is het zaak om een beleidskader op te stellen, waarin voor de jaren 2010 en 2011 inhoudelijke sturing, 

structuur, heldere doelstellingen en resultaatverwachtingen worden meegegeven aan het veld. De gemeenten 

en het veld hechten er aan om cohesie en synergie aan te brengen tussen de verschillende bestaande en 

nieuwe maatregelen.  Wellicht wordt hiermee de basis gelegd voor samenhangend regionaal 

(arbeidsmarkt)beleid, waar ook na 2011 de vruchten van geplukt kunnen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1
 Actieplan Jeugdwerkloosheid, SZW (2009), tot stand gekomen in samenwerking met de Minister voor Jeugd en Gezin, de Minister voor 

Wonen, Wijken en Integratie en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
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2. PROJECTENCARROUSEL OF SYNERGIE 

Met deze kadernota geven wij de kaders weer voor regie op en inhoudelijke sturing aan bestaande en nieuwe 

maatregelen in het kader van het ‘Regionaal programma voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid Flevoland 

2009-2011’.  Daarnaast willen wij door meer synergie en cohesie tussen de afzonderlijke bestaande en nieuwe 

maatregelen aan te brengen meer halen uit alle inspanningen. 

2.1 KERNVRAGEN 

Om een gefundeerd en samenhangend plan te maken zijn er een aantal kernvragen te beantwoorden: 

1. Wat is het probleem?  

Wat is de huidige situatie in het kader van jeugdwerkloosheid en de regionale arbeidsmarkt op de 

volgende punten: 

a. Kwantitatief? 

b. Kwalitatief? 

c. Structureel of ten gevolge van de recessie? 

d. Lokaal/regionaal? 

2. Wat kunnen we uit bovenstaande opmaken: SWOT-analyse? 

3. Wat willen we bereikt hebben op 1 januari 2012? 

4. Langs welke lijn zorgen we dat er synergie tussen de afzonderlijke maatregelen tot stand komt en 

waarom doen we dat zo? 

5. Hoe geven we de inkoop vorm? 

 

In de hoofdstukken hierna zullen wij een antwoord geven op deze kernvragen. In hoofdstuk 3 geven wij een 

antwoord op vraag 1 en 2, in hoofdstuk 4 gaan wij in op vraag 3 en in hoofdstuk 5 zullen wij weergeven hoe wij 

zorgen voor een samenhangend een duurzaam beleid ten aanzien van het voorkomen van jeugdwerkloosheid.  

Vervolgens geven wij in hoofdstuk 6 aan op welke wijze wij het inkoopbeleid voor 2010 en 2011 vormgeven. 

Tot slot treft u in hoofdstuk 7 het besluitvormingsproces aan. 
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3. REGIONALE SITUATIE  

In dit hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven van de regionale situatie met betrekking tot de 

werkgelegenheid, arbeidsmarkt, opleidingsaanbod en stagemogelijkheden. Het hoofdstuk wordt afgesloten 

met een SWOT-analyse van de regionale situatie.  

3.1 ONTWIKKELING WERKLOOSHEID FLEVOLAND
2
 

In deze paragraaf wordt eerst een beknopt beeld gegeven van de totale werkloosheid in Flevoland (15-65 jaar).  

Op 1 november 2009 stonden 13.016 niet werkende werkzoekenden (nww) ingeschreven bij het UWV 

WerkBedrijf in de arbeidsmarktregio Flevoland. Een jaar eerder waren dat er 10.583. Dat is een stijging met  

2.433 personen, ofwel 23% (landelijke stijging was 20%). Het nww-percentage (de niet werkende 

werkzoekenden uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking) kwam in de arbeidsmarktregio Flevoland 

op 1 november 2009 uit op 6,9%.  Almere en Lelystad scoren, met bijna 8%, relatief hoog . Landelijk was het 

nww-percentage 6,4%. Dat in de regio de werkloosheid gemiddeld iets hoger ligt dan de rest van Nederland 

komt vooral doordat de regio “jong” is, zowel qua bedrijven als inwoners:    

- Bedrijven zijn jong en nog niet bewezen levensvatbaar, waardoor ze kwetsbaar zijn 

- Bedrijven zijn vaak dienstverlenend  

- De regio is een groeiende regio waarbinnen werkgelegenheid geboden wordt waar gezinnen van buiten 

de regio op af komen. Eenmaal verhuisd naar Flevoland hebben andere gezinsleden niet direct zelf werk 

gevonden en zijn dan tijdelijk werkloos 

- Het aanbod van opgeleiden vanuit opleidingen  sluit onvoldoende aan op behoeften van bedrijven binnen 

de regio 

- Flevoland heeft het hoogste percentage jongeren van Nederland 

 

3.2 ONTWIKKELING JEUGDWERKLOOSHEID FLEVOLAND (15-27 JAAR) 

De jeugdwerkloosheid was de laatste 20 jaar over het algemeen steeds ongeveer tweemaal zo hoog 

als de gemiddelde werkloosheid. Momenteel is die echter 2,2 maal zo hoog en de verhouding 

wordt elke maand ongunstiger voor jongeren. Een belangrijke verklaring hiervoor vormen de schoolverlaters 

die nieuw op een krimpende markt verschijnen en het (tot voor kort) hoge percentage tijdelijk werk onder 

jongeren. De sombere werkgelegenheidsprognoses van het CPB geven aanleiding om te vrezen voor een snel 

oplopende werkloosheid onder jongeren. Dit onderstreept de noodzaak van een actief arbeidsmarktbeleid, 

gericht op het op peil houden van het aantal beschikbare banen en op kwalificatie en bemiddeling van het 

aanbod.
3
 

In Flevoland
4
 steeg het aantal jeugdwerklozen (15-27 jaar) in oktober 2009 met 1,5% t.o.v. de maand ervoor. In 

vergelijking met Nederland (+1%) is dit hoog. Op 1 november 2009 zijn er 2019 jeugdwerklozen in Flevoland, dit 

is 3,2% t.o.v. alle jongeren in die leeftijdsgroep. 

                                                                 

2
 Bron: UWV Werkbedrijf en CBS 

3
 Arbeidsmarktanalyse 2009, Raad voor Werk en Inkomen. Wij zijn uitgegaan van de cijfers van UWV Werkbedrijf die in 

geringe mate afwijken van de CBS-cijfers. 

4
 Het betreft de totale provincie Flevoland (6 gemeenten, inclusief Zeewolde). De gemeente Zeewolde wordt niet 

meegenomen in het actieplan maar voor een compleet overzicht van de provincie wel gepresenteerd in de cijfers.  
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De jeugdwerkloosheid ontwikkelt zich in Flevoland slechter dan in Nederland. Gerekend vanaf januari 

2008 steeg de jeugdwerkloosheid in Flevoland met bijna 62%. In Nederland bedraagt deze stijging “slechts” 

44%. De sterkere stijging van werkloosheid onder jongeren t.o.v. volwassenen komt deels doordat veel 

jongeren een tijdelijk contract hebben dat, in mindere tijden, niet verlengd wordt. Verder is het voor jongeren 

die toetreden tot de arbeidsmarkt moeilijker omdat ze nog geen ervaring hebben opgebouwd. 

De hogere jeugdwerkloosheid is niet het gevolg van gebrek aan banen maar van de kenmerken van de 

beroepsbevolking. Het hoge aandeel jongeren en eenoudergezinnen zijn belangrijke redenen. Ook speelt het 

relatief hoge aandeel allochtone (Antillianen) jongeren een rol.  Daarnaast is er een indicatie voor een zgn. 

mismatch tussen aanbod banen en kenmerken van de jonge beroepsbevolking. Jeugdwerkloosheid is een 

voorspeller van leefbaarheidsproblemen in de woonomgeving.
5
 

 

 

De groei van de Flevolandse jeugdwerkloosheid steekt ongunstig af tegenover die van Nederland. De 

daling die zich in de maanden juni en juli 2009 voordeed gaf enige hoop, maar is in de maanden 

augustus tot en met oktober 2009 weer teniet gedaan. 

 

 

 

 

Verdeeld naar geslacht staan er op 1 november 2009 1024 jongens (51%) en 995 meisjes (49%) als werkloos 

in Flevoland geregistreerd. In Nederland is het aandeel jongens hoger (53,4%) 

 

                                                                 

5
 Atlas voor gemeenten (2009): Stadsfoto Almere 

3.2.1 NAAR GESLACHT EN LEEFTIJD 
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Gesplitst in leeftijdscategorieën is te zien dat de categorie 15-20 jarigen sinds februari 2009 sterk 

daalt. Daarentegen stijgen de andere leeftijdscategorieën sinds eind 2008 flink. 

 

 

 

 

 

 

 

Het opleidingsniveau van werkloze jongeren is, als hbo/wo buiten beschouwing gelaten wordt, ongeveer gelijk 

verdeeld. Ongeveer een derde heeft alleen basisonderwijs, 1/3 vmbo/mavo en 1/3 mbo/havo/vwo.  

Tussen juni en september 2009 is de werkloosheidsgroei het grootst bij jongeren met een opleiding op 

mbo/havo/vwo niveau (6,5%) en bij hbo/wo-ers (9%).  Flevoland wijkt enigszins af van de Nederlandse cijfers;  

Het gemiddelde aandeel jongeren met alleen basisonderwijs is in Nederland veel lager (23%) en de 

werkloosheidsgroei onder hbo/wo-ers tussen juni en september 2009 was hoger, nl. 33%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 NAAR OPLEIDINGSNIVEAU 
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Figuur:   Aantal werkloze jongeren naar opleidingsniveau in de arbeidsmarktregio Flevoland
6
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In onderstaande tabel is het percentage NWW-jongeren zonder een startkwalificatie
7
 per gemeente 

weergegeven. In Dronten en Nop zijn deze percentages rond de 10% lager dan gemiddeld in Flevoland. 

 

Tabel:  

%  NWW met een  vmb o/mavo o pleid in g  o f lager 1 jul i 2009, per gemeen te, in  %

A lmere D ronten L ely stad Nop Urk F levoland

vmbo of lager 69,5 58,1 68,4 57,8 70,5 67,8  

 

 

 

De lijst van beroepen van instroom geeft een interessant beeld van de werkloze jongeren die in 2009 

instroomden in het werklozenbestand. De berekening van deze lijst is gebaseerd op de kortdurende 

werkloze jongeren (< 1 maand werkloos). De lijst maakt duidelijk dat de grootste instroom wordt veroorzaakt 

door jongeren die aangeven ongeschoold productiewerk te willen (of hebben gedaan). Het betreft hier bijna 

1/5 deel van de instroom. Ook administratie scoort hoog. Samengevoegd (oranje gearceerd) is de administratie 

voor 30% verantwoordelijk voor de instroom van jongere werklozen. (n.b. in het totale NWW bestand 

is het aandeel werklozen met een administratieve opleiding en/of werkervaring het grootst, nl. ruim 

30%). Ook een “grote instromer” is zorg en welzijn (licht- en donkerblauw gearceerd). Deze sector veroorzaakt 

14,8% van de instroom. Dat is opmerkelijk, vooral omdat deze sector als zéér kansrijk staat aangeschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

6
 De arbeidsmarktregio Flevoland omvat naast de provincie Flevoland de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet 

en Putten 

7
 Een startkwalificatie is een HAVO- of MBO niveau 2 –diploma of hoger.  

3.2.3 NAAR BEROEP 
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Tabel   : Instroom werkloze jongeren naar beroepsgroep, Flevoland 2009(%). 

 
Bron: PPA Flevoland/UWV Werkbedrijf 

 

De werkloze jongeren in de regio Flevoland zijn relatief vaker ingeschreven voor een elementair beroep dan 

gemiddeld in Nederland. Het aandeel lagere beroepen is iets lager dan gemiddeld.  

  

Figuur:  Jeugdwerkloosheid naar beroepsniveau regio Flevoland en Nederland 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Elementaire

beroepen

Lagere beroepen Middelbare beroepen Hogere beroepen

Regio Flevoland Nederland

 
Bron: UWV werkbedrijf, Jeugdwerkloosheid september 2009 
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In onderstaande grafiek is te zien hoe lang jongeren werkloos zijn. 

Ruim meer dan de helft van de ingeschreven werkloze jongeren (60,5%) is korter dan een half jaar 

werkloos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bron: PPA Flevoland/UWV Werkbedrijf 

De groep zeer langdurig werklozen (> 2 jaar) bestaat vooral uit mensen met een zware problematiek 

en/of jongeren die gedurende hun WAO inschattingstraject, nog staan geregistreerd. 

 

Kortdurende werkloosheid (< 1 maand) 15‐27 jarigen in Flevoland (instroom) 

De kortdurende werkloosheid van jongeren van < 1 maand, zou kunnen worden beschouwd als “instroom in 

het jongerenbestand”. Het cijfer geeft weer hoeveel jongeren zich in een bepaalde maand inschreven en op de 

eerste dag van de daarop volgende maand nog ingeschreven waren. In de hieronder staande grafiek is te zien 

dat het aantal jongeren dat per maand “blijft hangen” in de bakken van het UWV werkbedrijf nogal fluctueert. 

Vanaf september 2008 kan een stijging worden waargenomen. In 2009 blijft de groep echter ver boven het 

niveau van 2008 steken. 

 

 

  Bron: PPA Flevoland/UWV Werkbedrijf 

3.2.4 NAAR WERKLOOSHEIDSDUUR 
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NWW 15-27j per 1000 jongeren
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Ondanks dat de groep jongere  kortdurende werklozen in de maand oktober daalt, stijgt het totaal 

aantal werkloze jongeren met 1,5%, hetgeen zal betekenen dat het vooral in de uitstroom van 

jongeren stokt. 

 
Bron: PPA Flevoland/UWV Werkbedrijf 

 

 

 

Het aantal niet-werkende werkloze jongeren verschilt per gemeente. In Almere en Lelystad zijn zowel de 

absolute - als de relatieve aantallen het hoogst. Urk kent een uitschieter in januari 2009. De groei in het 

afgelopen jaar is het grootst in Lelystad, gevolgd door Almere.  

 

Figuur: Aantal werkloze jongeren 15-27j per gemeente jan2007-juni2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: PPA Flevoland/UWV Werkbedrijf 

Figuur: Aantal werkloze jongeren 15-27j per 1000 jongeren, per gemeente jan2007-nov2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bron: PPA Flevoland/UWV Werkbedrijf 

 

3.2.5  NAAR GEMEENTE 
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In onderstaande figuur wordt een aantal kenmerken getoond van de jonge Flevolandse werklozen op 1 

november 2009. Er zijn evenveel meisjes als jongens werkloos., het grootste deel is tussen de 23-27 jaar. De 

meeste jongeren zijn hoogstens een half jaar zonder werk. Het grootste deel is laag opgeleid, 6 van de 10 

werkloze jongeren heeft maximaal een vmbo opleiding.  

 

Figuur   : NWW-ers 15-27 jaar in Flevoland naar een aantal kenmerken op 1 november 2009   
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3.3 ONDERWIJS EN STAGE 

3.2.6 ENKELE KENMERKEN SAMENGEVAT 
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Om enig inzicht te krijgen in hoeveel leerlingen het onderwijs verlaten (met of zonder diploma) wordt in deze 

paragraaf weergegeven hoeveel leerlingen er doorstromen binnen het onderwijs. Het zijn landelijke cijfers 

afkomstig van de MBO/HBO raad; het betreft gegevens uit het schooljaar 2005/2006, recenter is niet 

beschikbaar. Meer algemene cijfers zijn afkomstig van het ministerie van OCW. Daarna volgt een kort overzicht 

van het onderwijs- en stageaanbod.  

 

Van de 100 leerlingen die in 2007 het basisonderwijs verlaten zullen er uiteindelijk circa 70 een startkwalificatie 

halen, waarvan de helft een diploma in het hoger onderwijs.  

95% gaat na het basisonderwijs naar regulier Voortgezet Onderwijs, 3% naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs 

en 3% naar het Praktijkonderwijs (Pro). Van regulier VO gaat 38% naar havo/vwo en 53% naar vmbo. Bijna alle 

havo/vwo leerlingen stromen door naar hbo en wo. Van de Speciaal onderwijs leerlingen gaat tweederde naar 

het Voortgezet Speciaal Onderwijs en een derde naar het  Voortgezet Onderwijs.  

De doorstroom van vmbo naar mbo is stijgende. Deze stijging is vooral zichtbaar bij leerlingen uit het lwoo en 

vmbo (bb en kb= basisberoeps en kaderberoeps).Meeste leerlingen stromen door naar het BOL 

(beroepsopleidende leerweg).  

De doorstroom van havo/vwo naar hbo/wo lijkt zich de laatste jaren te stabiliseren: 75% van de havo-

leerlingen stroomt door naar hbo, 80% van de vwo-ers stroomt door naar hoger onderwijs.  

Van de  hbo-ers gaat 10% verder met een opleiding in het wo. 

Diploma 

Van de leerlingen in het VO behaalt ongeveer 85% een diploma, dit is 5% meer dan vijf jaar geleden.  

Instromers mbo -> slagingskans 74% 

Hoger onderwijs -> slagingskans 68% (hbo daalt de laatste jaren, wo stabiel) 

Studieduur HBO een kleine stijgende trend, wo een dalende trend (vanaf 2003). 

 

 

 

Doorstroom MBO/HBO 

In het schooljaar 2005/2006 stroomde, gemiddeld in Nederland, 44% van de MBO-4 gediplomeerden door naar 

het HBO. Dit verschilt per type opleiding, van de BOL richtingen stroomt meer dan de helft door, van de BBL 

richtingen maar 7%. Ruim 4% van de jongeren met een MBO-4diploma gaan eerst een jaar iets anders doen en 

kiezen daarna alsnog voor een HBO-studie. Uiteindelijk gaat dus 48% naar het HBO. De doorstroom verschilt 

per sector. De economische richtingen scoren het hoogst met 49% doorstroom, landbouw het laagst met 36%.  

Bij de sector Economie is de top 3 van doorstroomberoepen: ondernemer groothandel, commercieel 

medewerker marketing en communicatie en ict-beheerder.     

In Flevoland blijkt de doorstroom een stuk hoger te liggen, het doorstroompercentage van ROC Flevoland is 

55%.   

 

 

Jongeren zonder een startkwalificatie hebben weinig kansen op de arbeidsmarkt. Wat zijn de kenmerken van 

deze jongeren? Hieronder wordt kort een profiel geschetst van de Almeerse voortijdig schoolverlaters (VSV-

ers). Van de andere gemeenten waren helaas geen gegevens beschikbaar. In het algemeen kan aangenomen 

worden dat de kenmerken van VSV-ers in Almere niet uniek zijn en waarschijnlijk ook van toepassing zijn op 

VSV-ers in de andere gemeenten. (m.u.v. demografische kenmerken die per gemeente kunnen verschillen, 

afhankelijk van de bevolkingskenmerken). 

3.3.1 ALGEMEEN, LANDELIJK 

3.3.2 DOORSTROOM IN HET ONDERWIJS, LANDELIJKE CIJFERS 

3.3.3 KWETSBARE GROEPEN 
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Almere 

In totaal zijn er op 1 jan 2009 in Almere  ruim 2000 vsv-ers tussen de 16 en 22 jaar, dit is een percentage van 13 

%. Er is sprake van een dalende trend, in 2005 was het percentage nog 23% en is sindsdien elk jaar met 3% a 

4% gedaald.  

Onder de VSV-ers zijn iets meer jongens (56%) dan meisjes (44%) en 96% is tussen de 16 en 22 jaar. 6 van de 10 

zijn Nederlands, de 2
e
 grote groep is Surinaams (14%). Driekwart heeft een vmbo/mavo/vbo opleiding 

afgerond. De meeste schoolverlaters verlaten het MBO, 26% van de VSV-ers volgde MBO-niveau 2, 13% niveau 

3 en 24% niveau 4.  Zeven jongeren verlieten het (V)SO, 14 het SBO en 22 het praktijkonderwijs.  

In onderstaande tabel is, vanaf 2005, te zien hoeveel jongeren welk type onderwijs verlaten zonder diploma. 

Opvallend hoog, en sterk stijgend, is het aantal MBO-ers dat van school gaat zonder diploma.   

Figuur: Schoolverlaters zonder diploma, per type laatst gevolgd onderwijs (stand 1 januari 2009) 

Opleiding Jaar van uitschrijving 

 2005 2006 2007 2008 

PO/SO 9 7 6 14 

VSO/PRO 53 42 27 34 

VMBO/LWOO/MAVO 49 9 25 76 

MBO 134 230 368 839 

HAVO/VWO 11 13 37 81 

HBO 0 1 0 0 

Overig/Onbekend 2 15 17 25 

Totaal 258 317 480 1069 

Bron: Gemeente Almere, O&S VSV monitor 1 januari 2009 

 

Het merendeel van de schoolverlaters in 2008 zit op het MBO, hier is ook sprake van een grote toename.  

In 2008 was 78%!! van de schoolverlaters zonder diploma een MBO-er. Ook het aantal Havo/VWO-er dat de 

school verlaat zonder diploma is stijgende. Het aantal leerlingen dag het VSO/Praktijkonderwijs verlaat is 

relatief klein(ook ten opzichte van het aantal leerlingen dat dit type onderwijs volgt).   

Op zowel het Praktijkonderwijs als het Voortgezet Speciaal onderwijs is het aandeel jongens groot (resp 57% en 

75%), qua etniciteit is het aandeel Surinaamse jongeren relatief groot (20%). (Dit zijn gegevens van het aantal 

inschrijvingen in 2008). 

 

 

Hieronder wordt het onderwijsaanbod geschetst, het is beperkt tot de opleidingen waarvan een groot deel van 

de leerlingen na het halen van een diploma op zoek gaat naar een baan. De scholen voor voortgezet onderwijs 

zijn buiten beschouwing gelaten.   

 

MBO 

In de regio Flevoland zijn twee MBO instellingen (Middelbaar Beroeps Onderwijs) gevestigd; ROC Flevoland en 

een vestiging van ROC Friese Poort.  40% van de jongeren die een MBO opleiding volgen, volgt deze op een 

instelling buiten de regio Flevoland. In de regio Flevoland volgen relatief veel deelnemers een opleiding op 

niveau 1 en 2. ROC Flevoland geeft aan dat ca. 30% behoort tot de categorie overbelast. Overbelaste jongeren 

zijn jongeren die gebukt gaan onder een opeenstapeling van problemen, uiteenlopend van beperkte 

vaardigheden en gedragsproblemen tot gebroken gezinnen, chronische armoede, schulden, verslaving, 

criminaliteit in de directe omgeving. Dit probleem is in mindere mate aan de orde in de gemeente Urk en in de 

Noordoostpolder, maar de Noordoostpolder kent een gemiddeld lager inkomen dan het gemiddelde inkomen 

in Nederland. Voor de gemeente Urk is de problematiek van de werkloosheid sterk gerelateerd aan de 

3.3.4. ONDERWIJSAANBOD 
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terugloop van de visserij in relatie tot de verwerkende en de toeleverende industrie.  De huidige richtingen van 

het MBO-onderwijs hebben wel enige samenhang met het aanbod van banen in Almere. Daarvan is immers het 

grootste deel te vinden in de zakelijke dienstverlening (sluit aan bij de sector economie), in de handel (sluit ook 

aan bij economie) en de zorg en welzijn (sluit aan bij de gdw-opleidingen). 

 

De aansluiting tussen het VO en het MBO is onvoldoende. Een relatief groot aantal deelnemers uit het VO 

starten de MBO opleiding met een taal- en rekenachterstand of hebben helemaal geen afgeronde VO opleiding 

(23% tegenover 19% landelijk). Dit vraagt om reparatieactiviteiten in het MBO. Er lopen al diverse initiatieven 

om de aansluiting te verbeteren, zoals doorlopende leerlijn, doorlopende zorglijn, warme overdacht etc.  

 

HBO/WO 

Binnen de provincie zijn er in Almere de meeste hogere en universitaire opleidingsmogelijkheden; de grootste 

zijn PABO, IIE en Tandheelkunde. In Dronten is de Agrarische hogeschool en Stoas gevestigd. In Lelystad is een 

nevenvestiging van Hogeschool Windesheim waar een aantal hbo-richtingen gevolgd kunnen worden.  

     

Vraag in de toekomst 

 

MBO 

Het aantal 16 t/m 22 jarigen zal de komende 25 jaar toenemen. Als het aandeel jongeren dan MBO-onderwijs 

volgt gelijk blijft (ongeveer 25%), dan zal de behoefte sterk toenemen. In Almere bijvoorbeeld betekent dit een 

toename van 4000 scholieren in 2008 naar ruim 6000 in 2035.   

HBO/WO 

Het lokaal realiseren van hoger onderwijs zal een stimulans zijn voor lokale MBO -ers om door te stromen en 

voor lokale HAVO en VWO -ers om in Almere een vervolgopleiding te gaan doen. Dit draagt bij aan behoud en 

opbouw van lokale ‘human capital’. 

Door de huidige beperkte onderwijsstructuur zullen (toekomstige) studenten hoger onderwijs al snel een 

vervolgstudie elders zoeken. Of zij stromen niet door, omdat de drempel voor een studie elders te hoog is. 

 

 

 

Flevoland heeft veel bedrijven met minder dan 10 werknemers. Het grootste deel van de startende 

ondernemers in Flevoland en veel bedrijven in de dienstverlening werken zonder personeel. Het bieden van 

een stage- of  leerwerkplek kan soms een oplossing bieden voor de werkdruk in dergelijke kleine bedrijven, 

maar vaker ontbreekt het aan tijd om de leerling optimaal te begeleiden. Ook grotere bedrijven kennen een 

dergelijk knelpunt.  

Voor leerlingen op Mbo-niveau 3 en hoger is het tot nu toe niet moeilijk om een stageplaats te vinden. Voor 

leerlingen van niveau 1 en 2 is dit moeilijker, omdat veel bedrijven geen werkzaamheden hebben op die 

niveaus. Zoals in voorgaande paragraaf wordt aangegeven hebben de onderwijsinstelling in Flevoland juist veel 

leerlingen op niveau 1 en 2.  

Een bijzonder knelpunt betreft jongeren van allochtone afkomst die een stageplek zoeken. Er zijn aanwijzingen 

dat het voor deze jongeren, ook voor die met een hoger opleidingsniveau, moeilijker is een stageplaats te 

vinden.  

Veel bedrijven in Flevoland zijn, gezien het soort bedrijf (dienstverlenend, klein), als gevolg van de crisis nu 

vooral bezig met het hoofd boven water houden, waardoor er helemaal geen ruimte meer is om stagiairs aan 

te nemen, dit verschilt echter per branche. 

3.3.5 STAGEAANBOD 
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3.4 ARBEIDSMARKTGEGEVENS
8
 

Nationaal wordt op korte termijn de mobiliteit op de arbeidsmarkt ernstig beperkt door de economische crisis. 

Doordat er minder vacatures ontstaan zal de arbeidsmobiliteit aanzienlijk terugvallen. Jongeren, werklozen en 

herintreders zullen minder snel een baan kunnen vinden, jongeren zullen langer een opleiding blijven volgen. 

Hoger opgeleiden (HBO-WO) en ongeschoolden krijgen het moeilijker op de arbeidsmarkt dan de VMBO, 

Havo/VWOers omdat zij in sectoren werken die getroffen worden door de economische crisis. Minder goede 

arbeidsmarktperspectieven voor academici zijn ook te wijten aan de grote populariteit van de universitaire 

opleidingen de afgelopen jaren. Qua type beroep zal er tot 2014 groei plaatsvinden in medische- en 

paramedische beroepen door toename in vraag naar zorg. Voor de pedagogische beroepen is de groei voorbij. 

Economisch-administratieve beroepen tonen de grootste krimp. Het grootste deel van de vacatures tot 2014 

betreft een vervangingsvraag (dus geen nieuwe banen, maar vanwege pensioen, VUT,  arbeidsongeschiktheid 

e.d.) Er zal een verslechtering optreden van de algehele arbeidsmarktsituatie van schoolverlaters
9
.  

De groei van het aantal bedrijfsvestigingen in Flevoland was in 2008 ongeveer 30.000. Deze toename is met 7% 

wel minder groot dan in 2007. De groei van de bedrijvigheid komt voor het grootste deel voort uit natuurlijke 

aanwas: het aantal starters overtreft het aantal opheffingen. Alle Flevolandse gemeenten hebben ook een 

positief migratiesaldo, wat betekent dat er zich meer nieuwe bedrijven vestigen dan dat er weggaan
10

.  

Vooral de zakelijke dienstverlening kent van 2005 tot en met 2008 een sterk oplopend aantal 

bedrijfsvestigingen. De dynamiek is ook het grootst in deze sector. Tegenover 690 opheffingen staan 1.010 

starters. Mede doordat de zakelijke dienstverlening sterk vertegenwoordigd is in Almere, is het aantal 

bedrijven in deze gemeente ook flink in aantal gegroeid. Verder is opvallend dat in de groot- en detailhandel 

het aantal opheffingen het aantal starters overstijgt. Voor 2009 zijn meer opheffingen te verwachten. Of ook 

het aantal starters sterk zal afnemen, is af te wachten.
 
 

Flevoland is gedifferentieerd qua werkgelegenheid. In de gemeenten Noordoostpolder en Dronten zijn van 

oudsher de agrarische sector en aanverwante industrie relatief sterk vertegenwoordigd. De dienstverlenende 

sector biedt ook hier echter het gros van de werkgelegenheid. De gemeente Urk staat bekend om haar 

visverwerkende industrie.  

De grote steden Lelystad en groeistad Almere kennen een sterk groeiende economie, die vooral startende 

ondernemers trekt en nog niet is uitgekristalliseerd. In heel Flevoland is het aantal beschikbare arbeidsplaatsen 

laag waardoor er een grote uitgaande pendel is naar vooral de Randstad. 

 

 

 

- In 2007 groeide de werkgelegenheid in Flevoland met 7.500 banen, in het afgelopen half jaar is dit 

afgenomen met 1000 arbeidsplaatsen 

- De totale omvang van de werkgelegenheid is 160.000 banen (fulltime en parttime) 

- Er was sprake van een flinke banengroei voor vrouwen, momenteel kampen vooral mannen en jongeren 

met banenverlies. 

 

 

                                                                 

8
 Bron: Economie en arbeidsmarkt Flevoland 2007-2008 

9
 De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2014. ROA, Universiteit Maastricht, november 2009. 

10
 Bron: Economie en arbeidsmarkt Flevoland 2007-2008, provincie Flevoland 
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Tabel  : Procentuele verdeling alle banen per sector, Flevoland en Nederland (2007) 

 

 Flevoland Nederland 

Landbouw en Visserij 6% 3% 

Industrie en Nutsbedrijven 10% 12% 

ouw 5% 6% 

Handel en Horeca 22% 22% 

Vervoer en Communicatie 5% 6% 

Zakelijke Dienstverlening 22% 18% 

Overig Dienstverlening 30% 32% 

Bron: economie en arbeidsmarkt Flevoland 2007-2008 

 

De arbeidsmarkt in de regio Flevoland wordt als ruim tot gemiddeld gekarakteriseerd. Er zijn verhoudingsgewijs 

veel direct beschikbare werkzoekenden ten opzichte van het aantal openstaande vacatures. Voor de 

beroepsgroepen hulpkrachten horeca, magazijnmedewerkers en agrarische arbeiders geldt echter dat de 

arbeidsmarkt krap is. Voor deze vacatures zijn in Flevoland weinig werkzoekenden beschikbaar.  Ook is er 

sprake van een mismatch tussen vraag naar arbeidskrachten (beschikbare banen) en aanbod van 

arbeidskrachten (kenmerken van de jonge beroepsbevolking).
11

   

In de nog jonge provincie Flevoland groeit de beroepsbevolking snel. Ondanks de toename van de 

werkgelegenheid is er een grote kloof tussen de omvang van de beroepsbevolking en het aantal banen in 

Flevoland zelf. De uitgaande pendel is erg hoog, met alle problemen van dien. Veel Almeerse jongeren moeten 

uitwijken naar de regio Amsterdam om aan het werk te komen. Ook jongeren uit Lelystad ondervinden 

dezelfde problemen. Deze gaan naar de regio Amsterdam, Enkhuizen en de Veluwe. Circa 50% werkt buiten de 

regio.  

 

 

 

Op de korte termijn wordt de mobiliteit op de arbeidsmarkt, op landelijk niveau, ernstig beperkt door de 

economische crisis. Doordat er minder vacatures ontstaan zal de arbeidsmobiliteit aanzienlijk terugvallen. 

Jongeren, werklozen en herintreders zullen minder snel een baan kunnen vinden. Een toenemend aantal 

jongeren zal kiezen voor een vervolgopleiding.  Hoger opgeleiden (HBO-WO) en ongeschoolden krijgen het 

moeilijker op de arbeidsmarkt dan de VMBO/Havo/VWO-ers omdat zij in sectoren werken die getroffen 

worden door de economische crisis.  

Minder goede arbeidsmarktperspectieven voor academici zijn ook te wijten aan de grote populariteit van de 

universitaire opleidingen de afgelopen jaren. Tot 2014 wordt een groei verwacht in medische en paramedische 

beroepen door toename in vraag naar zorg. De groei in pedagogische beroepen is voorbij, economisch-

                                                                 

11
 Bron: Atlas voor Gemeenten (2009): Stadsfoto Almere 
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administratieve beroepen tonen de grootste krimp.  

Het grootste deel van de vacatures tot 2014 betreft vervangingsvraag (dus geen nieuwe banen. Maar vanwege 

pensioen, VUT,  arbeidsongeschiktheid e.d.). Er zal een verslechtering optreden van de algehele 

arbeidsmarktsituatie van schoolverlaters
12

.  

3.5 LOKALE ARBEIDSMARKTGEGEVENS 

 

 

 

Onderstaand plaatje geeft aan hoe de werkgelegenheid momenteel in het noordoostelijk deel van Flevoland 

over sectoren verdeeld is. 

 

Voor de situatie in Noordoostpolder in 2013 is de verwachting dat 

• De werkgelegenheid in de landbouw daalt van 4000 naar 3500 plekken (tenzij de glastuinbouw fors 

wordt uitgebreid) 

• De werkgelegenheid in de nijverheid daalt van 4300 naar 4000 

• De werkgelegenheid in de commerciële dienstverlening stijgt van 9400 naar 9500. 

• De werkgelegenheid in de niet commerciële dienstverlening stijgt van 5900 naar 6600.  

Etil gaat er in haar rapport vanuit dat de economische crisis in 2013 voorbij is en de werkgelegenheid dan weer 

op het niveau van 2008. 

 

 

 

                                                                 

12
 Rapport “De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2014, Researchcentrum voor onderwijs en 

arbeidsmarkt,Universiteit Maastricht.  

3.5.1 NOORDOOSTPOLDER 

3.5.2 ALMERE 
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Werkloosheid in Almere is hoger dan in de G27, langdurige werkloosheid is lager, maar jeugdwerkloosheid is 

hoger. Vooral jeugdwerkloosheid baart zorgen, deze vorm is erg conjunctuurgevoelig. Economische kansen in 

combinatie met jeugdwerkloosheid voorspelt toekomstige leefbaarheidproblemen in de stad.  

In Almere is de procentuele verdeling van alle banen per sector als volgt: 

 Almere  Almere 

 Landbouw en Visserij 0% Zakelijke Dienstverlening 26% 

Industrie en Nutsbedrijven 10% Overig Dienstverlening 30% 

Bouw  5%   

Handel en Horeca 22%   

Vervoer en Communicatie 4%   

 

Pendel 

De vraag naar arbeidskrachten en het aanbod van banen is een regionale kwestie. De dagelijkse in- en 

uitgaande pendel is daar een uiting van. Zeker voor de Almeerse situatie is de regio van cruciaal belang, omdat 

de woon-werkbalans uit balans is (zie hiervoor). De uitgaande pendel is bijna drie maal zo groot als de 

inkomende pendel. 

 

Dagelijkse pendel 2008 Omvang Toekomst 

Uitgaande pendel 44.000   groeit door groei van de beroepsbevolking 

Inkomende pendel 15.900 groeit door toename van arbeidsplaatsen in 

Almere en regionale functie van de 

arbeidsmarkt. 

Bron: SA 2009 

 

De dagelijkse pendel bestaat vooral uit middelbaar en hoger opgeleiden. In vergelijking met degenen die in 

Almere werken, zijn zij vaker hoog opgeleid. Hoger opgeleiden reizen vaker en verder naar een baan dan laag 

opgeleiden. Voor laagopgeleiden is de lokale werkgelegenheid dus van groter belang.
13

  

 

Opleiding hoog  middelbaar  laag  

Uitgaande pendel 35% 45% 19% 

Werkend ter plekke 26% 49% 26% 

 

Sectoren waarnaar men pendelt: naar banen in de zakelijke dienstverlening pendelt men meer, naar banen in 

de sectoren overheid en zorg, detailhandel minder. Qua beroepen: adviseurs en ICT-ers pendelen meer, 

personeel in onderwijs en zorg minder. De arbeidsparticipatie van de Almeerse beroepsbevolking ligt op het 

gemiddelde van de Metropoolregio, dit is hoger dan het landelijk gemiddelde.
14

 

 

Kenmerken regionale economie 

De economie van de Noordvleugel is omvangrijk en divers. Het omvat onder meer internationale financiële 

dienstverlening en hoofdkantoren, transport, logistiek en verwante kennisintensieve diensten, industrie, 

creatieve industrie, ICT en multimedia, life sciences en medische cluster, internationaal toerisme en 

congreswezen. 

 

                                                                 

13
 Bron: Metropoolregio (2007): Woon-werkverkeer in de Metropoolregio 

14
 Bron: O+S Amsterdam(2009): Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2008 
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Op lokaal niveau hebben we alleen inzicht via de Wet WIJ. Het knelpunt ligt in ieder geval bij de groep met een 

start kwalificatie. Die kunnen we geen werkaanbod doen, wel ondersteunen via de jobhunter. Kansen liggen er 

wel bij de groep zonder start kwalificatie of met een lage kwalificatie, het is wel bekend dat BBL plekken 

moeilijk te krijgen zijn, met name in de getroffen sectoren zoals de bouw. 

 

Vanuit de WWB hebben wij wel jongeren in de uitkering die straks onder de WIJ gaan vallen. Dit zijn met name 

alleenstaande (tiener) moeders en jongeren met een multiproblematiek. De groep die het aankan wordt 

gestimuleerd een start kwalificatie te halen, de anderen worden intensief begeleidt richting oplossen/ 

stabiliseren van de problematiek om vervolgens alsnog richting start kwalificatie te gaan. 

 

 

 

Uitgangspunt: de werkloosheid van Urk is extreem laag. Eind vorig jaar hadden we een mindere periode, 

waarin de werkloosheid naar zo´n 5% steeg, maar een half jaar later was de werkloosheid al weer gezakt naar 

onder de 3% en nu is dat nog maar 2,4%. Afgezet tegen Flevoland (7%) en Nederland (6%) doen we het zeer 

goed. Desalniettemin zijn er een aantal kansen en knelpunten te benoemen, waarbij ook nadrukkelijk naar de 

toekomstige arbeidsmarkt wordt gekeken. 

 

Kansen Arbeidsmarkt: 

1. Meer jongeren studeren en studeren/langer dan vorige generaties: dit verbetert hun kansen op de 

arbeidsmarkt. Of het ook hun kansen op de arbeidsmarkt van Urk verbetert is de vraag (zie knelpunten). 

2. Urkers staan bekend als “harde werkers”. Daarmee hebben Urkers (uiteraard ook de jongeren) een 

positief imago. 

3. Flevoland is een jonge gemeente en daardoor een groeigemeente: het aantal banen groeit nog altijd 

sterk. 

 

Knelpunten Arbeidsmarkt: 

1. Huidige economische situatie: we zitten (nog) in een recessie. De vraag naar arbeid is daardoor in laag. De 

kansen op de arbeidsmarkt zijn op dit moment dus niet gunstig.  

2. Uit cijfers van Randstad blijkt dat er in Urk weinig vraag is naar hooggekwalificeerde werknemers. Dit is 

tegengesteld aan de landelijke trend die laat zien dat er juist veel vraag is naar hooggekwalificeerde 

werknemers. De volgende vergelijking schetst een goed beeld: 

� Landelijk: veel vraag naar hooggekwalificeerde werknemers; aanbod kan niet in deze vraag 

voorzien.  

� Regionaal: Vraag naar hoogopgeleide medewerkers neemt toe, dit biedt kansen voor de ‘Urker’ 

jeugd om een hoogopgeleide baan te vinden in de regio. 

� Urk: veel vraag naar “laaggeschoolde” werknemers; jongeren uit Urk steeds vaker te hoog 

opgeleid. 

Er lijkt dus sprake te zijn van een mismatch op de arbeidsmarkt van Urk, die tegengesteld is aan de 

mismatch op de landelijke arbeidsmarkt. Een belangrijke verklaring hiervoor lijkt te zijn dat er op de 

arbeidsmarkt van Urk weinig ruimte is voor hoog opgeleidde jongeren. De vraag naar laag geschoolde 

arbeidskrachten is relatief hoog. Het opleidingsniveau van jongeren uit Urk stijgt echter; jongeren 

studeren langer en betreden met een hoger opleidingsniveau de arbeidsmarkt. Dit resulteert in een 

3.5.3 LELYSTAD 

3.5.4 DRONTEN 

3.5.5 URK 
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verslechterde aansluiting op de arbeidsmarkt. Op dit moment is het zo dat veel jongeren die een HBO of 

WO diploma hebben buiten Urk werkzaam zijn. De verwachting is dat dit in de toekomst zal toenemen. 

 

3. Lage arbeidsparticipatie van vrouwen: De arbeidsparticipatie van vrouwen uit Urk is laag. 46% van de 

Urker vrouwen heeft een baan (of is op zoek naar) tegenover 67% in Flevoland. 

 

3.6 PROGNOSE ARBEIDSMARKT NAAR OPLEIDING EN BEROEP TOT 2014
15

 

 

 

 

 

In 2013 zullen er naar verwachting 220.000 personen minder aan het werk zijn dan in 2008. 

Dit is bijna 3% van de werkzame beroepsbevolking. Dat betekent dat de werkgelegenheid in 2013 nog niet 

hersteld zal zijn van de zware economische crisis die de Nederlandse reële economie raakte vanaf het vierde 

kwartaal van 2008. De komende jaren zal de werkgelegenheid afnemen in vrijwel alle sectoren, met 

uitzondering van de gezondheidszorg, overheid en onderwijs, en onroerend goed (verkoop, makelaardij, etc.). 

De werkgelegenheidsprognoses tot 2014 zijn met meer onzekerheid dan anders omgeven, vooral omdat 

onzeker is hoe het herstel na 2010 zal verlopen. 

Op de korte termijn wordt de mobiliteit op de arbeidsmarkt ernstig beperkt door de economische crisis. 

Doordat er minder vacatures ontstaan zal de arbeidsmobiliteit aanzienlijk terugvallen. Jongeren, werklozen en 

herintreders zullen minder snel een baan kunnen vinden. De daling van de arbeidsmobiliteit betekent tevens 

dat de degenen die al een baan hebben minder mogelijkheden krijgen om carrière te maken, of om de 

aansluiting te verbeteren tussen hun capaciteiten en de behoeften die werkgevers hebben aan specifieke 

kwalificaties. 

De daling van de werkgelegenheid na 2008 zal gepaard gaan met een daling van de (reële) lonen en de 

participatiegraad (van ouderen én jongeren). Een deel van de werkzoekenden zal ontmoedigd raken en niet 

langer zoeken naar werk. Deze afname van het arbeidsaanbod leidt ertoe dat niet alle arbeidskrachten die aan 

de zijlijn komen te staan in de werkloosheidstatistieken terecht komen. Ook op andere manieren wordt het 

arbeidsaanbod buiten het zicht van de werkloosheidsstatistieken om beperkt: jongeren blijven langer in het 

onderwijs, werkenden blijven langer in de deeltijd-ww, arbeidsongeschikten nemen langer deel aan 

reïntegratietrajecten, ouderen verkorten hun werkzame arbeidsleven, zelfstandigen maken 

minder (declarabele) uren, etc. 

Door de kenmerken van de huidige economische recessie verliezen jongeren en laagopgeleiden als eerste hun 

baan
16

. De grotere flexibiliteit van de arbeidsmarkt voor jongeren (ze werken vaker in uitzend- en tijdelijk 

verband) leidt ertoe dat ze eerder hun baan verliezen, aangezien ze makkelijker en goedkoper ontslagen 

kunnen worden. Er kleven echter niet alleen nadelen aan deze flexibiliteit, bij economische teruggang zijn 

jongeren eerder de dupe, maar gezien hun flexibiliteit zijn ze bij economisch herstel ook beter en sneller in 

staat hun kansen te grijpen.   

 

 

 

                                                                 

15
 Bron: Rapport “De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2014”, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, 

november 2009  

16
 Bron: Marlet, G. 2009. Presentatie Atlas voor Gemeenten 2009, Stadhuis Almere 

3.6.1 ECONOMISCHE CRISIS EN ONZEKERE WERKGELEGENHEIDSONTWIKKELING 

3.6.2 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
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Tot 2014 wordt er voor de medische en paramedische beroepen een grote groei van de vraag naar personeel 

voorzien, namelijk gemiddeld jaarlijks 1,9%. Deze uitbreidingsvraag is vooral gebaseerd op een sterke toename 

van de vraag naar zorg. Ook de werkgelegenheid in de verzorgende beroepen, onder wie veel lager opgeleiden 

(VMBO-niveau), stijgt hierdoor. Voor de economisch-administratieve beroepen wordt de grootste krimp van de 

werkgelegenheid verwacht. Op alle opleidingsniveaus zien we een krimpende werkgelegenheid voor 

arbeidskrachten in de economische richting. 

Veruit het grootste deel van de baanopeningen tot 2014 bestaat uit vervangingsvraag, die gemiddeld jaarlijks 

3,4% van de werkgelegenheid bedraagt. De vervangingsvraag blijkt door zowel de mate van vergrijzing als het 

doorleergedrag behoorlijk te verschillen per opleidingscategorie. Met name voor HAVO/VWO, VMBO 

theoretische leerweg, VMBO verzorging, HBO onderwijs en HBO economie wordt er een grote 

vervangingsvraag voorspeld.  

Een procentueel hoge vervangingsvraag naar beroep wordt verwacht voor de sociaal-culturele beroepen 

(activiteitenbegeleiding, personeelswerk, onderzoek, e.d.) en de verzorgende en dienstverlenende beroepen, 

terwijl de vervangingsvraag het laagst zal zijn voor de agrarische beroepen. Uit de lage vervangingsvraag voor 

de agrarische beroepen blijkt dat een hoge uitstroom door natuurlijk verloop in krimpende bedrijfstakken niet 

altijd leidt tot vervangingsvraag. In de verzorgende en dienstverlenende beroepen is daarentegen de 

vervangingsvraag hoog door een grote doorstroom van personeel naar andere beroepen. 

 

Toename van het aanbod van hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt 

De komende jaren zullen meer hoger opgeleiden instromen op de arbeidsmarkt dan in de afgelopen jaren, 

terwijl dit voor de lager opgeleiden juist omgekeerd is. Dit sluit aan bij de trend van zowel een stijgende 

deelname aan het hoger onderwijs als ook minder voortijdig schoolverlaters die met ten hoogste een opleiding 

op VMBO-niveau op de arbeidsmarkt instromen. De instroom van de ongeschoolden (alleen Basisonderwijs) op 

de arbeidsmarkt blijft echter met gemiddeld jaarlijks 5,7% van de werkgelegenheid procentueel het grootst. 

Andere opleidingscategorieën waarvoor een procentueel gezien hoge arbeidsmarktinstroom verwacht wordt 

zijn MBO sociaal-cultureel, WO medisch, WO economie en recht, HAVO/VWO, VMBO groen en VMBO 

verzorging. Voor VMBO techniek, VMBO theoretische leerweg en HBO onderwijs wordt daarentegen een lage 

instroom op de arbeidsmarkt verwacht. 

 

Perspectieven schoolverlaters 

Voor de jaren tot 2014 treedt er een verslechtering op van de algehele arbeidsmarktsituatie van 

schoolverlaters. Vooral ongeschoolden zullen nog moeilijk aan werk komen. Voor de lager opgeleiden die wel 

een diploma hebben, ook al is dit geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt (vanaf MBO-niveau 2), vallen de 

gevolgen mee. Dit komt mede doordat er veel vraag  is naar lager opgeleiden in zorg en welzijn (grote 

uitbreidingsvraag), in de dienstverlening (hoge vervangingsvraag door groot verloop), en in de techniek (na 

herstel van de conjunctuur). 

De vooruitzichten zijn vooral goed voor de MBO-, HBO- en WO-opleidingen die zich richten op de 

gezondheidszorg. Voor de HBO’ers zijn de arbeidsmarktvooruitzichten over de gehele linie positiever dan op 

WO-niveau, ondanks de verdringing door academici in HBO-banen. Met name voor HBO onderwijs en HBO 

economie zijn de vooruitzichten over het algemeen goed. Dit komt hoofdzakelijk door de vrij grote 

vervangingsvraag voor deze opleidingen. Voor afgestudeerden van WO techniek en WO economie en recht 

worden daarentegen matige arbeidsmarktperspectieven verwacht. Uitzonderingen binnen deze 

opleidingscategorieën zijn WO werktuigbouwkunde en WO accountancy en belastingen, waarvoor vanwege de 

hoge vervangingsvraag ten opzichte van de arbeidsmarktinstroom wel goede arbeidsmarktperspectieven 

worden verwacht. 

 

Minder knelpunten in de personeelsvoorziening voor werkgevers 
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Voor werkgevers zullen de knelpunten in de personeelsvoorziening in de periode tot 2014 kleiner zijn dan in de 

afgelopen jaren. De knelpunten blijven echter groot voor de opleidingen en beroepen die veel voorkomen in 

onderwijs en zorg. Het gaat vooral om leerkrachten basisonderwijs, docenten 2e en 3e graads in meerdere 

vakken (waaronder exacte, medische en verzorgende vakken, economisch-administratieve vakken, talen en 

expressie), onderwijskundig medewerkers en onderwijskundigen en pedagogen. In het onderwijs ontstaan de 

problemen door de grote vervangingsvraag ten opzichte van het kleine aanbod van afgestudeerden. 

In de zorgsector zijn de knelpunten vooral gerelateerd aan de grote uitbreidingsvraag vanwege de toename van 

de behoefte aan zorg. De grootste knelpunten in de (para)medische beroepen doen zich voor bij de 

therapeuten, verpleegkundigen, medisch analisten en afdelingshoofden van zorginstellingen. 

Ook in veel lagere verzorgende en dienstverlenende beroepen ontstaan er grote knelpunten door de toename 

van de werkgelegenheid in zorg en welzijn en het grote verloop aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het 

betreft hier onder meer ziekenverzorgenden, hulpkrachten en verzorgend personeel. Er worden op de 

middellange termijn ook grote knelpunten verwacht in veel lagere en middelbare technische en 

industrieberoepen. De knelpunten in de personeelsvoorziening vallen echter mee voor de technische en 

industrieberoepen op hoger niveau. Enkele uitzonderingen op hoger technisch niveau zijn technisch analisten, 

natuurwetenschappers en elektrotechnische ontwerpers en bedrijfshoofden. 

 

Voordelen flexibele arbeid voor economie en arbeidsmarkt, maar nadelen voor schoolverlaters 

Voor werkgevers zijn flexibele arbeidscontracten aantrekkelijk vanwege de geringere ontslagbescherming 

van flexwerkers en de daarmee gepaard gaande lagere ontslagkosten, het opvangen van veranderingen in de 

vraag naar personeel, het fungeren als screeningsinstrument en de (meestal) lagere arbeidskosten van 

flexwerkers. Werkzoekenden krijgen door middel van flexwerk de kans om de arbeidsmarkt (opnieuw) te 

betreden, en kunnen een flexbaan benutten als springplank naar een vaste baan (‘stepping stone’ hypothese), 

waarbij ze in staat worden gesteld om in een opstapfunctie de benodigde competenties te verwerven voor een 

vervolgbaan. 

Op macro-economisch niveau zou een groter aandeel flexwerkers het aanpassingsvermogen van de economie 

kunnen vergroten, doordat herstructureringen van economische activiteiten gemakkelijker doorgang kunnen 

vinden als werkgevers relatief eenvoudig van hun personeel af kunnen komen. 

Schoolverlaters hebben vaker dan andere werknemers een flexibel dienstverband. Dat komt doordat 

werkgevers bij voorkeur schoolverlaters inzetten als buffer voor het opvangen van schommelingen in de vraag 

naar personeel. Het grote aandeel flexwerkers onder schoolverlaters kan er ook op wijzen dat werkgevers de 

schoolverlaters die bij hen in dienst treden eerst willen screenen. 

Flexibele banen blijken echter voor schoolverlaters, naast de tijdelijkheid van de baan, samen te hangen met 

verschillende andere ongunstige baankenmerken. Zo zijn schoolverlaters in flexibele banen vaker werkzaam 

buiten het eigen vakgebied of onder hun niveau, hebben ze vaker spijt van de gekozen opleiding en krijgen ze 

meestal een lagere beloning dan schoolverlaters in vaste dienst. Uitzondering hierop zijn de afgestudeerden 

van een WO-opleiding met een contract voor bepaalde tijd, die juist minder vaak een baan buiten het eigen 

vakgebied en onder hun niveau hebben dan vaste arbeidskrachten. 
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3.10 SWOT ANALYSE 

Op basis van onder andere bovengenoemde gegevens kan de volgende SWOT-analyse worden gemaakt, 

gebaseerd op de huidige stand van zaken: 

 

Sterke punten: 

- Hoogste percentage startende ondernemers; 

- Veel jongeren (met het oog op vergrijzing een kans voor de toekomst als wij ze vast kunnen houden); 

- Veel groeikansen/plannen in de regio: vliegveld Lelystad, schaalsprong Almere, etc. 

 

Zwakke punten: 

- Te weinig eigen werkgelegenheid voor groeiende beroepsbevolking (grote uitgaande pendel en vooral voor 

jongeren is reistijd belemmerend);  

- Weinig bedrijven > 100 werknemers en relatief veel bedrijven < 10 werknemers;  

- Mismatch tussen vraag naar arbeidskrachten (beschikbare banen) en aanbod van arbeidskrachten (kenmerken 

van de jonge beroepsbevolking); 

- Relatief veel jongeren volgen een opleiding op niveau 1 en niveau 2; 

- 25% start MBO opleiding zonder VO diploma; 

- Relatief hoog percentage voortijdige schoolverlaters;  

- Weinig HBO opleidingen en een beperkt aanbod aan vakopleidingen op MBO‐niveau in de regio (HBO’s in 

Dronten, Almere en een samenwerking met Windesheim in Lelystad); 

- Relatief groot aantal jongeren met meervoudige problematiek (30% van MBO leerlingen); voor een kleinere 

groep jeugdzorgcliënten is de aansluiting bij werk en onderwijs moeizaam; 

- Intensiteit van de begeleiding is o.a. door gebrek aan beschikbare capaciteit laag. 

 

Kansen: 

- Extra banen in de pendelgebieden: nabij de regio; 

- Sommige sectoren zoals callcenter‐ en logistiek sectoren zijn groeisectoren, zowel door vervanging als door 

uitbreiding; 

- Grote vervangingsvraag in onderwijsberoepen; 

- Stijging van de werkgelegenheid in de niet commerciële dienstverlening in de Noordoostpolder; 

- Er is nog steeds sprake van een krappe arbeidsmarkt in de technische sector; 

- Stabiele zorgsector die zich steeds verder uitbreid ivm toenemende vergrijzing; 

- Dienstverlenende bedrijven voor administratief opgeleiden; 

- Het beter gecoördineerd betrekken en medeverantwoordelijk maken van werkgevers binnen de totale regio. 

 

Bedreigingen: 

- Regio kenmerkt zich door overwegend jonge bedrijven die als eerste sneuvelen bij recessie; 

- Er zijn onvoldoende (technisch) gekwalificeerde werkzoekenden, waardoor de groei van bedrijven stagneert; 

- Verlies van banen wordt verwacht  in de glastuinbouw en nijverheid in de NOP. 
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4. AMBITIES EN DOELSTELLINGEN AANPAK JEUGDWERKLOOSHEID FLEVOLAND
17

  

4.1 REGIONALE AMBITIES 

De partners in de regio Flevoland hebben de gezamenlijke ambitie om de regionale jeugdwerkloosheid te 

voorkomen en te bestrijden en jongeren perspectief te bieden op de arbeidsmarkt. Bovenop de doelstellingen 

en maatregelen die al in gang waren gezet, biedt het actieplan jeugdwerkloosheid de mogelijkheid om het 

ambitieniveau te verhogen, maatregelen te intensiveren en het aantal activiteiten uit te breiden. In dit 

hoofdstuk worden de ambities, maatregelen en resultaten van de regio geformuleerd, die met de extra 

middelen die het actieplan biedt, gerealiseerd kunnen worden. Wij hechten daarbij groot belang aan het 

borgen van maatregelen voor onze kwetsbare jongeren. 

 

 

De ambitie van de regio Flevoland is om in juni 2011 het aantal jeugdige NWW-ers terug te brengen naar het 

niveau van het begin van de crisis. De korte termijn ambitie voor 2009 is om de jeugdwerkloosheid niet verder 

op te laten lopen en vervolgens in 2010 en 2011 niet toe te laten nemen, dan wel te verlagen. Dit betekent dat 

de stijging die in 2008 is ingezet moet worden teruggedrongen en een correctie voor de nog te verwachte 

stijging in de komende maanden. In juni 2008 bedroeg het aantal jeugdige NWW-ers in de regio Flevoland, 

exclusief Zeewolde, 1176 en in juni 2009 1938. Dit betekent dat de jeugdwerkloosheid in de regio in een jaar 

gestegen is met bijna 65%.  

Landelijk verwacht men een stijging van ongeveer 30%, deze trend is voor de regiocijfers van trendextrapolatie 

weergegeven met de stippellijn. Landelijke schattingen gaan uit van een stijging van circa 115.000 naar 135.000 

jeugdwerklozen afgerond
18

. 

   

   

Dit schema
19

 geeft de korte termijn ambitie voor 2009 weer. De ambitie voor de gehele periode bedraagt 

tenminste een correctie en nog liever een verlaging tot het niveau van voor de crisis.  

 

                                                                 

17
 Bron: Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid Flevoland 2009-2011 

18
 Bron: Tegen de stroom in, Hans de Boer 

19
 Bron: UWV 

4.1.1 TREND EN AMBITIES 
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De missie van de regio-betrokkenen is om er alles aan te doen de jongeren niet op de bank te laten zitten, maar 

hen structuur te bieden, op school te houden, een leerwerk combinatie te bieden dan wel regulier werk te 

gunnen. Dit, met speciale aandacht voor kwetsbare jongeren.  

 

Op basis van indrukken van alle betrokkenen en de analyse uit hoofdstuk 3, gekoppeld aan de inzichten uit de 

al bestaande maatregelen, is de visie op de jeugdwerkloosheid van de regio Flevoland dat op de korte termijn 

(2009) vooral de snelheid handelen van het tegengaan van de gesignaleerde en verwachte stijging van 

jeugdwerkloosheid het belangrijkste is. Op de middellange termijn wil de regio Flevoland de effectieve 

maatregelen uitbreiden en extra maatregelen inzetten op regiobreed niveau, waarbij vooral goede begeleiding 

vanuit het netwerk van regionale betrokken partijen en coaching leidt tot duurzaamheid en effectiviteit. Wij 

kiezen daarbij voor oplossingen voor de langere termijn en beschouwen het als onze opgave om werkgevers 

daarin mee te nemen opdat zij zich medeverantwoordelijk voelen.  

 

De missie en visie wordt hieronder vertaald in strategische overwegingen en actielijnen waarbinnen de 

(nieuwe) maatregelen een plaats hebben. 

 

4.2 STRATEGIE 

 

 

Op de korte termijn (vanaf september 2009) wil de regio Flevoland inzetten op intensivering en opschaling van 

bestaande maatregelen die hun effectiviteit hebben bewezen en op snel te realiseren extra maatregelen, om 

zo snel mogelijk jongeren te helpen.  

 

 

 

Op de langere termijn (2010 en 2011) wil de regio Flevoland effectieve maatregelen uitbreiden en daar nieuwe 

maatregelen aan toevoegen en deze structureel en samenhangend inbedden binnen een effectief 

(samen)werkende regionale infrastructuur op het gebied van werk, opleiding en begeleiding voor jongeren, 

waardoor de aansluiting vanaf scholing naar de arbeidsmarkt verbetert. Hierbij sturen wij op samenhang en het 

mede verantwoordelijk maken van werkgevers en brancheorganisaties.  

 

4.3 ACTIELIJNEN EN DOELSTELLINGEN 

Vanuit de strategie en inzichten uit bestaande maatregelen kunnen een 4-tal actielijnen worden 

onderscheiden, waarbinnen maatregelen vallen. De regio Flevoland onderscheidt actielijnen die 3 subdoelen 

dienen die bijdragen aan het terugdringen van de totale jeugdwerkloosheid en de totale ambitie, een vierde 

subdoel is die van het helpen en begeleiden van kwetsbare en zorgbehoevende jongeren.  

 

Per actielijn is hieronder een kwantitatieve doelstelling benoemd, die is gebaseerd op de in paragraaf 4.1.1 

genoemde correctie op de verwachte stijging van de jeugdwerkloosheid. Wij willen de verwachte stijging naar 

3275 werkloze jongeren in juni 2011 tenminste ombuigen naar het niveau van juni 2008, 1176 werkloze 

4.1.2 REGIONALE MISSIE EN VISIE JEUGDWERKLOOSHEID: NIET OP DE BANK ZITTEN! 

4.2.1 KORTE TERMIJN STRATEGIE 

4.2.2 MIDDELLANGE TERMIJN STRATEGIE 
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jongeren. Het verschil tussen de verwachte stijging tot juni 2011 (trend) en het niveau waarop we willen 

corrigeren juni 2008 of lager (ambitie) is tenminste 2099 jeugdwerklozen.    

 

1. Langer op school houden van jongeren  

Door het laten doorleren van scholieren wordt in ieder geval voorkomen dat deze de arbeidsmarkt betreden in 

tijd van crisis. Er wordt op korte termijn tijd gerekt tot het tij gekeerd is. Maar dit is niet het belangrijkste: 

wanneer scholieren langer doorleren, komen zij beter gekwalificeerd op de arbeidsmarkt, waardoor zij 

makkelijker, langduriger en beter werk kunnen vervullen. 

SMART doel: Er vallen, 750 jongeren minder uit en verlaten hoger gekwalificeerd het MBO in de periode 2009 – 

2011. 

 

2. Aanbieden van school/werk‐ combinaties en begeleiding 

Over het algemeen is begeleiding gericht op de specifieke jongere een effectieve sleutel tot het duurzaam aan 

werk helpen van jongeren. Leerwerktrajecten, stagetrajecten en andere vormen van scholing en werk kunnen 

als een tussenvorm worden gezien die (op)leidt tot werk en een structurele verbetering van langdurigere 

werkzaamheid.  

SMART doel: Er worden 750 jongeren op het leerbanen of andere leerwerkcombinaties geplaatst in de periode 

2009 – 2011. 

 

3. Jongeren aan het (regulier) werk helpen en houden 

Naast de 2 bovengenoemde subdoelen/actielijnen, levert het structureel matchen en aan werk helpen van 

jongeren de grootste bijdrage aan het terugdringen van jeugdwerkloosheid. Het gaat binnen deze actielijn 

vooral om jongeren structureel aan passend regulier werk te helpen en te houden.  

SMART doel: Er worden 500 extra jongeren naar duurzaam werk bemiddeld in de periode 2009 – 2011. 

 

4. Speciale aandacht voor kwetsbare jongeren 

Hoewel niet altijd uit analyse en cijfers van de arbeidsmarkt blijkt, zijn kwetsbare jongeren de doelgroep die de 

meeste aandacht en begeleiding vraagt en verdient met betrekking tot werk. Naast dat deze doelgroep vaak 

laagopgeleid is, hebben zij ook vaak problemen waardoor zij in aanraking komen met bijvoorbeeld de 

Jeugdzorg
20

. Hoewel de termen kwetsbare en overbelaste jongeren door elkaar worden gebruikt, hechten wij 

er aan om de doelgroep kwetsbaren in dit kader primair te duiden als jongeren met in de persoon gelegen 

belemmeringen. Zij zijn veelal afkomstig van het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. De 

doelgroep overbelaste jongeren, die in het kader van de Plusvoorzieningen worden genoemd, kampen 

voornamelijk met gestapelde problemen in de omgevingssfeer, waardoor zij dreigen uit te vallen op school. 

Cognitief worden deze jongeren wel in staat geacht een startkwalificatie te behalen. In de praktijk zal er zeker 

sprake zijn van overlap en ook de overbelasten zullen steun behoeven bij het betreden van de arbeidsmarkt. 

Daarom is hier aandacht voor beide groepen.   

 SMART doel: Er worden 200 kwetsbare jongeren extra intensief begeleid en geplaatst op een (leer)baan in de 

periode 2009 – 2011. 

 

Het extra wordt door de uitvoerende partijen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de resultaten van 

bestaande maatregelen.  

 

 

                                                                 

20
 Bron: Artikel “Rouvoet: meer aandacht kwetsbare jonge werkloze nodig”, Binnenlands Bestuur (10 november 2009) 
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5. SAMENHANGEND BELEID OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS, ARBEIDSMARKT EN 

ZORG: DE KADERS VOOR HET REGIONAAL ACTIEPLAN JEUGDWERKLOOSHEID 

Om echt een slag te maken met de aanpak jeugdwerkloosheid in de regio Flevoland is de zaak om de krachten 

te bundelen en gebruik te maken van de kansen op de regionale arbeidsmarkt. Wanneer wij er in slagen om 

alle partijen te laten samenwerken, zal er meer synergie ontstaan en leggen we de basis voor een duurzame 

infrastructuur en krachtig regionaal onderwijs/arbeidsmarktbeleid. Samenwerking zal alle inspanningen die 

partijen afzonderlijk plegen enorm versterken, waardoor er meer tot stand kan komen. Hiervoor is echter een 

structuur nodig waarlangs wij deze samenwerking organiseren.  

5.1 SAMENWERKINGSSTRUCTUREN 

 

In het actieplan is gekozen voor 4 actielijnen waarlangs gewerkt wordt. Deze actielijnen dienen elk afzonderlijk 

tot meetbare resultaten te leiden, die ook in de verantwoordingseisen van het ministerie van SZW
21

 

terugkomen. 

Volgens de richtlijnen van het ministerie bevat de rapportage in ieder geval gegevens over de extra inspanning 

ten aanzien van kwetsbare jongeren en gegevens over de extra inzet ten aanzien van de doelgroep van 

jongeren tot en met 26 jaar zoals hieronder genoemd: 

a. aantal jongeren zonder startkwalificatie geplaatst op baan; 

b. aantal jongeren met startkwalificatie uitgesplitst naar niveau geplaatst op baan; 

c. aantal jongeren zonder startkwalificatie geplaatst op leerwerkbaan; 

d. aantal jongeren met startkwalificatie uitgesplitst naar niveau geplaatst op leerwerkbaan; 

e. aantal jongeren zonder startkwalificatie op een stage;  

f. aantal jongeren met startkwalificatie in stage. 

 

 

 

In de dagelijkse praktijk is echter bijna alles georganiseerd in arbeidsmarktsectoren. Het onderwijs, VO, MBO 

en HBO, kent doorlopende leerlijnen langs de sectoren Techniek & Logistiek, Zorg en Welzijn, Handel  en 

Administratie, ICT & Dienstverlening. Ook de arbeidsmarkt heeft zich ongeveer op deze wijze in branches en 

sectorale kenniscentra georganiseerd.  

Van groot belang voor een succesvol verloop van het actieprogramma is het niet loslaten van de jongeren 

gedurende het gehele traject en gebruik maken van de kansrijke arbeidsmarktsectoren als techniek, zorg, 

logistiek, callcenters en (administratieve) dienstverlening. Waar partijen nauw samenwerken langs de 

doorlopende lijn wordt dit eenvoudiger te realiseren. Daarnaast is een gecoördineerde werkgevers benadering 

essentieel. Ook dit kan geborgd worden wanneer partijen per sector samenwerken. 

Voor de kwetsbare jongeren dient een regionaal sluitend vangnet te ontstaan. Daarom organiseren we tevens 

een Regiotafel voor de partners die maatregelen voor de kwetsbare jongeren uitvoeren. Feitelijk  zullen de 

                                                                 

21
 Bron: Convenant ‘Regionale aanpak voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid 2009 - 2011’ 

 

5.1.1 LANGS DE ACTIELIJNEN 

5.1.2 LANGS ARBEIDSMARKTSECTOREN + VANGNET KWETSBARE JONGEREN 
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activiteiten voor deze jongeren gericht zijn op onderwijsdeelname en arbeidsparticipatie naar vermogen. 

Aanhaken bij de sectorale samenwerkingsverbanden wordt daarom gestimuleerd. 

 

 

 

Voor  zowel de samenwerkingsstructuur langs de actielijnen als die langs de sectoren valt veel te zeggen. 

Daarom gaan wij actielijnen en sectoren combineren zoals in onderstaande matrix staat weergeven.  
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REGIOTAFEL 

KWETSBARE 

JONGEREN 

REGIOTAFEL 

SECTOR 

TECHNIEK & 

LOGISTIEK 

REGIOTAFEL 

SECTOR ZORG & 

WELZIJN 

REGIOTAFEL SECTOR 

ICT, (ZAKELIJKE) 

DIENSTVERLENING, 

HANDEL & 

ADMINISTRATIE 

ACTIELIJN 2009‐

2011 

2009 WAT WAT WAT WAT 

Op school 

houden 

 

 

 

750 
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300 

 Exitgesprekken 

Overgang HAVO4-

MBO 

Opvang en 

doorstartklas 

Exitgesprekken 

Overgang HAVO4-

MBO 

Opvang en 

doorstartklas 

Exitgesprekken  

Overgang HAVO4-

MBO 

Opvang en 

doorstartklas 

Combinatie 

school/ 

werk 

 

 

 

 

750 

 

50 
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80 

 Opschaling 

Flevotalent Jr 

BBL/BOL 

Startbaan 

Flevotalent Junior 

Techtalent 

Opschaling 

Flevotalent Jr 

BBL/BOL 

Startbaan 

Flevotalent Junior 

Opschaling 

Flevotalent Jr 

BBL/BOL 

Startbaan Flevotalent 

Junior 

Plaatsen op 

werk 

 

 

500 

   

70 

 

 

100 

 Participatieplaza 

(Lelystad) 

Jongerenloket 

(Almere) 

Participatieplaza 

(Lelystad) 

Jongerenloket 

(Almere) 

Participatieplaza 

(Lelystad) 

Jongerenloket 

(Almere) 

Kwetsbare 

jongeren 

 

 

200 

 

26 

 

16 

Meiden met 

pit 

Inzet talent-

managers 

(Lelystad) 

   

 
2200  

    

 

5.1.3 MATRIX SECTOREN EN ACTIELIJNEN 
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Er zijn maatregelen
22

 die de sectoren overstijgen. Bijvoorbeeld de activiteiten van het Jongerenloket of de 

Exitgesprekken. Partijen die deze sectoroverstijgende activiteiten uitvoeren zullen moeten aanhaken bij alle 4 

de sectoren en de link leggen naar de maatregelen voor kwetsbare jongeren.  De in de matrix weergegeven 

maatregelen zijn al ingezet in het kader van het actieplan 2009. Voor de doelstellingen verwijzen wij naar 

paragraaf 4.3.  

 

Onderstaand schema geeft weer hoe de regionale structuur er uit kan zien. (Hier valt de parallel te trekken met 

de piramide in paragraaf 7.1): 

 

Betekenis kleuren: strategisch niveau, tactisch niveau, operationeel niveau. 

 

5.2 DE VERBINDING MET BESTAANDE PROJECTEN/MAATREGELEN 

Los van de extra inzet en maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid in verband met deze crisis, zijn 

er zowel lokaal als regionaal tal van bestaande projecten en maatregelen. Er wordt al enorm veel energie 

gestoken, en vaak sinds jaar en dag,  in het begeleiden van kwetsbare jongeren of het voorkomen van uitval op 

school en het bemiddelen naar en verwerven van (leer)banen voor onze jongeren. Ook met deze activiteiten 

dient de verbinding te worden gelegd om te zorgen voor een compleet en samenhangend palet aan 

maatregelen, waarmee voor de langere termijn een basis voor krachtig beleid op het gebied van onderwijs en 

                                                                 

22
 De in de matrix genoemde maatregelen zijn in 2009 ingezet i.h.k.v. het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid 

5.1.4 REGIONALE SAMENWERKINGSSTRUCTUUR IN SCHEMA 

Regionaal bestuurlijk overleg Jeugdwerkloosheid 

Coördinerend wethouder 

Regiotafel Sector 

Techniek & 

Logistiek 

Regiotafel Sector 

Handel, Administratie, 

ICT & Dienstverlening 

Regiotafel 

Sector Zorg & 

Welzijn 

Programma-

manager 

Programma 

groep 

Programma 

secretaris + 

organisatie 

Regiotafel 

Kwetsbare 

Jongeren 
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arbeidsmarkt wordt gelegd. Wij hechten groot belang aan het borgen van maatregelen voor onze kwetsbare 

jongeren. 

Hieronder een opgave van bestaande activiteiten (inclusief de extra maatregelen 2009) per gemeente. Een 

groot deel van de bestaande activiteiten zijn tijdelijke projecten, die onder druk staan door de recessie:  

 

bestaande 

activiteiten 

REGIONAAL NOP URK DRONTEN ALMERE LELYSTAD 

Kwetsbare 

Jongeren 

- Meiden 

met Pit 

-  

- U-turn Persoonlijke 

begeleiding 

van RMC-

consulent. 

Vanwege 

laag aantal 

(20) wordt  

gebruik 

gemaakt van 

voorzieninge

n in NOP en 

een enkele 

keer in 

Kampen 

- U-turn 

-  

- Flevodrome 

- Educatie in ATC 

ARTO4 

- Meerwerk (PrO) 

- Meerwerk+ (VSO) 

- Almeerkans 

 

- Flevodrome 

- Talent-managers 

- BBL trajecten 

Concern voor 

Werk 

- Herstart 

- Kamers met 

Kansen 

- Veilig Op Straat 
 

 

bestaande 

activiteiten 

REGIONAAL NOP URK DRONTEN ALMERE LELYSTAD 

Op school 

houden 

- Verzuim-

projecten 

en 

overgang 

VO-MBO 

(VSV) 

-  

- Exitgesprek

ken ROCFP 

- Overgang 

HAVO4-

MBO ROC 

FP 

- Paspoort 

ROC FP 

- Eduvier/ 

ROCFP 

- Handen ad 

Ploeg 

- 2=cool 

Sluiten 

vanwege 

tekort aan 

massa aan 

bij regionale 

projecten 

(vaak NOP) 

en er zijn 

dan ook 

geen lokale 

voorzieninge

n 

-  - Doorstartklas 

ROCF 

- Workout ROCF 

- Topwork ROCF 

- 2=cool 

- Techno-campus 

Metaal & Techniek 

- Doorstartklas 

ROCF 

- Workout ROCF 

- Topwork ROCF 

- Handen ad Ploeg 

-  
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bestaande 

activiteiten 

REGIONAAL NOP URK DRONTEN ALMERE LELYSTAD 

Combinatie 

school/werk 

- Flevotalent 

Jr. 

- Opschaling 

Flevotalent 

Jr. 

- Techtalent 

- Stagenota 

en Leren en 

Werken 

(PPA) 

- Kenniscent

ra 

- Verloning 

- Loonkoste

nsubsidie 

- Startbaan 

- Axion 

Sluiten 

vanwege 

tekort aan 

massa aan 

bij regionale 

projecten 

(vaak NOP) 

en er zijn 

dan ook 

geen lokale 

voorzieninge

n 

-  - Startbaan 

-  

- Startbaan 

-  

 

bestaande 

activiteiten 

REGIONAAL NOP URK DRONTEN ALMERE LELYSTAD 

Plaatsen op 

werk 

- Re-

integratie-

trajecten 

(gemeente+ 

UWV) 

- Werk/leer-

aanbod WIJ 

- Verloning 

- Loonkos-

tensubsidie 

-  -  -  - Jongerenloket + 

opschaling 

- Werkgevers 

Service Team 

-  

- Participatieplaza + 

opschaling 

-  Werkgevers- 

team 

-  
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6. OPDRACHTVERSTREKKING 2010 EN 2011 

6.1 OPDRACHTVERSTREKKING 2009 

Gezien het korte tijdsbestek en het feit dat er in 2009 al resultaten geboekt moesten worden, is in overleg met 

de ambtelijke programmagroep besloten om voor 2009 af te wijken van gemeentelijk aanbestedingsbeleid en 

een subsidieprocedure in te zetten. Op basis van de in 2009 geboekte resultaten worden immers voor een deel 

de middelen voor 2010 toegekend. Het hanteren van de aanbestedingsprocedure had gezien het korte 

tijdsbestek in 2009 teveel tijd in beslag genomen, waardoor partijen niet meer in de gelegenheid zouden zijn 

geweest om daadwerkelijk resultaten te behalen. 

6.2 OPDRACHTVERSTREKKING 2010 EN 2011 

Voor 2010 zal de opdrachtverstrekking t.b.v. het regionaal programma jeugdwerkloosheid binnen de kaders 

van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid moeten passen. Zo geeft het ministerie van SZW aan. 

Deze inkopen  zijn doorgaans te beschouwen als 2 B diensten in de zin van het BAO (Besluit 

Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten). Voor de inkoop van deze diensten met een geraamde waarde 

boven de Europese drempel (€ 193.000) geldt volgens het BAO een verlicht regime. Dit komt neer op gunning 

op objectieve criteria en publicatie achteraf. Volgens het aanbestedingsbeleid van de gemeente is het echter zo 

dat alle diensten met een waarde vanaf € 25.000 minimaal meervoudig onderhands worden aanbesteed.  

Wij kiezen voor de meest eenvoudige en transparante wijze van opdrachtverstrekking. 

Daarbij gaan wij uit van het standpunt dat de wijze van opdrachtverstrekking het inhoudelijk beleidskader moet 

volgen. Partijen worden gevraagd om per Regiotafel met gezamenlijke innovatieve oplossingen te komen ter 

bestrijding van de regionale jeugdwerkloosheid. Per Regiotafel dienen samenwerkende partijen 1 plan in. Dit 

resulteert in maximaal 4 plannen.  

 

 

 

Wij willen per Regiotafel een innovatief en samenhangend plan ontvangen, waarbij elke actielijn en het 

verband tussen de actielijnen tot uitdrukking komt. Per Regiotafel word een penvoerder gekozen, die zorgt 

voor het opstellen van het plan.  

Wij verwachten een plan waarin SMART geformuleerd wordt welke maatregelen per actielijn worden 

genomen, met welke resultaten en op welke wijze de samenwerking tussen de verschillende partijen tot stand 

komt en hoe deze geborgd wordt. Het plan kan uit deelplannen of hoofdstukken per maatregel bestaan, echter 

duidelijk moet blijken dat het geheel een sluitend en congruent plan vormt. Hierbij wordt rekening gehouden 

met de maatregelen die in 2009 in gang zijn gezet en is er speciale aandacht voor onze kwetsbare jongeren. 

Ook dient in dit plan te worden aangegeven hoe de aansluiting met bestaande activiteiten en maatregelen 

wordt vormgegeven. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt hoe het plan zich verhoudt tot de landelijke 

sectorale afspraken. Wij beogen hiermee tot een sluitende aanpak te komen.   

 

Wij willen in 2010 de volgende resultaten per actielijn bereiken: 

 

Actielijn 1 - Op school houden      minimaal 200 leerlingen extra 

Actielijn 2 - Combinatie leren/werken   minimaal 250 extra plaatsingen op leerbanen 

Actielijn 3 - Plaatsen op werk      minimaal 165 extra plaatsingen op duurzame baan 

Actielijn 4 - Kwetsbare jongeren     minimaal 80 jongeren extra nemen deel aan een traject en 

                worden bemiddeld naar duurzaam werk 

 

6.2.1 VOORWAARDEN WAAR DE PLANNEN AAN MOETEN VOLDOEN 
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Deze aantallen zijn gebaseerd op de in paragraaf 4.3 genoemde doelstellingen per actielijn. Maatregelen die 

sectoroverstijgend zijn worden in de begrotingen per Regiotafel meegenomen. Leden van de ambtelijke 

Programmagroep hebben hier een coördinerende rol bij. 

De plannen mogen de verwachte regionale inkomsten niet overstijgen, tenzij er sprake is van cofinanciering uit 

andere bronnen dan de middelen voor jeugdwerkloosheid, incl. ESF J1.  

 

 

 

 

Er wordt voor 2010 aan inkomsten verwacht: 

Restant middelen actieplan 2009       €    277.000+ 

Middelen actieplan 2010          €    900.000+ 

Middelen ESF J 2009/2010         €    450.000+ 

Kosten programmaorganisatie 2010      €    217.000- 

Totaal beschikbaar 2010          € 1.410.000 

                                                                        

Dit betekent dat het bekostigingsplafond voor 2010 € 1.410.000 bedraagt.  

 

Uit de begrotingen behorend bij de plannen zal duidelijk moeten blijken dat de beschikbare middelen uit het 

regionaal convenant Jeugdwerkloosheid een aanvulling vormen op voorliggende andere middelenstromen. Te 

denken valt hierbij aan de School Ex-middelen, de O&O-fondsen, ESF A, sectorale scholingsmiddelen, regionale 

RMC/VSV-middelen, reguliere bekostiging, etc. Voorts kan gedacht worden aan het benutten van het aanbod 

van praktische samenwerking met de adviseurs van de kenniscentra via Colo voor bijvoorbeeld het oplossen 

van knelpunten rond BPV-plaatsen, gecoördineerde werkgeversbenadering, etc. 

 

Mocht blijken dat op basis van behaalde resultaten in 2009 het budget voor 2010 hoger is dan de toegezegde  

€ 900.000, dan zal in samenspraak met de partijen aan de Regiotafels gekeken worden waar aanvullende inzet 

nodig is. 

 

 

Er zal door de ambtelijke Programmagroep bij de beoordeling van de plannen worden gekeken naar kansrijke 

sectoren en de kwaliteit van de ingediende plannen.  

Voorts zullen keuzes gebaseerd worden op de volgende criteria:  

 

Regionale binding: 

- Is de aanvrager een regionale partij met een bestaand relevant netwerk in de provincie Flevoland? 

Kwaliteit/prijsverhouding:  

- Draagt de interventie dusdanig bij aan de regionale ambities dat dit de kosten rechtvaardigt? 

- Worden de kosten per geholpen jongere redelijk geacht (in verhouding tot andere aanvragen/opties in dit 

programma)? 

Doelmatigheid: 

- Sluit aanvraag aan op (1 van de 4 actielijnen van) het actieplan Jeugdwerkloosheid? 

Haalbaarheid: 

- Blijkt dat er binnen 2010 concrete,  gewenste en meetbare resultaten zullen worden geboekt? 

Transparantie: 

- Blijkt duidelijk dat de concrete resultaten extra zijn aan de reguliere/reeds bestaande taak van de indieners? 

6.2.2 BESCHIKBARE MIDDELEN 2010 EN WIJZE VAN TOEWIJZING 

6.2.3 BEOORDELING PLANNEN 
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- Is het plan van aanpak transparant en helder? 

Borging en continuïteit:  

- Is voortgang in 2011 en verder gewenst en financieel haalbaar? 

 

Andere eisen die aan de inschrijver en zijn aanbieding worden gesteld zijn (niet-limitatief): 

- Indiener is een rechtspersoon/staat ingeschreven bij de KvK/is bekend. 

- Indiening valt binnen de aangekondigde procedure en tijdspad van indiening. 

 

In de aankondiging van de opdracht zullen de eisen waaraan het plan dient te voldoen voldoende concreet 

worden omschreven zodat toetsing en vergelijking van de plannen objectief gebeurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

7.  BESLUITVORMINGSPROCES 

7.1 VORMGEVING REGIONALE STRUCTUUR PROGRAMMA JEUGDWERKLOOSHEID FLEVOLAND 

De gemeente Almere is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het Regionaal actieplan. De 

bestuurlijke coördinatie ligt bij de portefeuillehouder voor het arbeidsmarktbeleid. De organisatie van de 

uitvoering wordt vervat in een programma waar in de lijn een programmamanager ambtelijk verantwoordelijk 

is voor de realisatie van het Regionaal actieplan.  In het verlengde hiervan worden op strategisch, tactisch en 

operationeel niveau verantwoordelijkheden en activiteiten georganiseerd.  

Op bestuurlijk niveau is de coördinerend wethouder van de Werkplein Plusvestiging voor het regionaal 

programma Jeugdwerkloosheid eindverantwoordelijk en heeft het uitvoerend mandaat. De coördinerend 

wethouder stemt periodiek af met de wethouders van de andere gemeenten in het bestuurlijk overleg 

Jeugdwerkloosheid en VSV. Besluiten worden voorbereid in de programmagroep en na akkoord van de 

coördinerend wethouder voorgelegd in het regionaal bestuurlijk overleg. De coördinerend wethouder legt de 

volgende onderwerpen in ieder geval voor aan het regionaal bestuurlijk overleg ter vaststelling: 

- Kadernota programma Jeugdwerkloosheid Flevoland 2009 – 2011; 

- Voorstel honorering offertes 2010 en 2011. 

Voorts zal door de coördinerend wethouder per kwestie worden beoordeeld of er aanleiding is om deze aan 

het regionaal bestuurlijk overleg voor te leggen. 

De rapportages aan het ministerie zullen ter informatie worden ingebracht bij het regionaal bestuurlijk overleg.  

Op tactisch niveau is de ambtelijke programmagroep Jeugdwerkloosheid, onder leiding van de 

programmamanager (de ambtelijk trekker), verantwoordelijk voor het geven van sturing aan het programma 

en de voorbereiding van besluitvorming ten aanzien van beleid en de gezamenlijke inzet van de middelen. In de 

ambtelijke programmagroep zijn de gemeenten Almere, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Dronten 

vertegenwoordigd. De programmagroep beoordeelt de aanvragen en geeft vorm aan het regionaal beleid. 

Daarbij is ruimte voor lokale verschillen. Elke beleidsambtenaar is verantwoordelijk voor terugkoppeling binnen 

de eigen gemeente aan het bestuur. De programmamanager is het primaire contact voor de coördinerend 

wethouder. De programmamanager zorgt tevens voor afstemming met de Stuurgroep RMC i.v.m. de inzet van 

middelen voor het bestrijden van Voortijdig School Verlaten.  

Op operationeel niveau vormen de Regiotafels Jeugdwerkloosheid de gremia waar de samenwerkende 

deelnemers als klankbordgroep zullen fungeren voor de programmagroep. Deelnemers zijn alle betrokken 

partners en uitvoeringsorganisaties. De Regiotafels worden tevens benut om de samenwerking te versterken. 

Bijeenkomsten tussen samenwerkende regionale partijen worden vanuit de programmagroep geïnitieerd en 

georganiseerd.  
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In schema ziet  de regionale structuur er als volgt uit. (Hier valt de parallel te trekken met het organigram in 

paragraaf 5.1.5): 

 

De programmamanager heeft als opdracht het door het bestuur vastgestelde programma, als weergegeven in 

het regionaal actieplan en deze kadernota, uit te voeren in nauwe samenspraak met de leden van de 

ambtelijke programmagroep en de verantwoordelijke uitvoeringsorganisaties in de regio.  

 

Er zal separaat een communicatieplan worden opgesteld, waarin de wijze van communicatie met alle regionale 

partijen en het ministerie wordt beschreven. 

 

 

 

 

 

7.1.1 COMMUNICATIE 

Regionaal 
BO/PFO  

Coördinerend 
wethouder 

Almere 

Strategisch 

Tactisch 

Operationeel 

Programmagroep 

o.l.v. programma-

manager 

Regiotafels Flevoland 

 

Vertegenwoordigers van 

gemeenten op 

bestuurlijk niveau  

Beleidsmedewerkers 

van de betrokken 

gemeenten 

Partijen op het gebied 

van onderwijs, arbeids-

markt en jeugdzorg 


