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…heeft een VMBO opleiding met moeite afgemaakt,
werd op school als “raddraaier” gezien, wil ook
zeker niet meer terug in de schoolbanken. Zij heeft
nu een bijbaantje bij een benzinestation, maar het is
niet zeker dat ze daar kan blijven. Rebecca is
optimistisch over haar toekomst: ze wil techno-
feesten gaan organiseren. Ze heeft al eens gewerkt
op zo’n event en vond dat geweldig. Haar huidige
vriendje is zelf ook DJ/producer, zij heeft dus al
contacten in die wereld.

Discussie
Er wordt verschillend gedacht over Rebecca’s
kansen op de arbeidsmarkt. Haar optimisme en
ondernemerschap worden als sterke punten gezien,
ze is ondernemend en staat open voor nieuwe
ervaringen. Hoe erg is het dat zij geen diploma heeft
gehaald? Zouden werkgevers niet wat minder
gericht moeten zijn op diploma’s en juist mensen
met een open mindset moeten binnenhalen?

De zorg is dat zij misschien te overmoedig is. Als het
plan van het organiseren van techno-feesten niet
werkt (haar vriendje maakt het uit), heeft zij weinig
alternatieven. Zij moet óf in de praktijk óf via te halen
certificaten werken aan verdere ontwikkeling van
kennis en vaardigheden, anders heeft zij werkgevers
weinig te bieden.

Knelpunten zijn vooral dat zij geen sociaal
vangnet/netwerk heeft dat met haar meedenkt en
haar kansen geeft om relevante ervaring op te doen,
zodat zij een beter beeld kan krijgen waar haar
competenties, interesses en ontwikkelings-
mogelijkheden liggen. Maatschappelijk gezien valt
deze groep makkelijk overal buiten. De aansluiting
met het bedrijfsleven is moeilijk. Je bouwt pas een
netwerk op als je al een tijd lang gewerkt hebt. Ook
is er nog geen goed alternatief voor jongeren die niet
willen doorleren in het reguliere onderwijs.
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Knelpunt(en) 
• Zelfredzaamheid en 

zelfverwerkelijking van 
minder geschoolde 
jongeren

• Gering aantal ‘points of 
entry’ op de arbeidsmarkt

Kans(en)
• Optimisme = waardevol!
• Leren en werken in 

communities, anders 
nadenken over 
leeromgevingen en 
diploma´s

• Vouchers voor 10 
netwerkgesprekken



…is al 10 jaar ondernemer en consultant op de
kruising van IT en marketing. Al op de middelbare
school had hij een webhosting bedrijf, later zette hij
een bezorgservice voor biologische groenten op.
Het combineren van school met ondernemen was
niet makkelijk, hij bleef twee keer zitten en
behaalde via volwasseneneducatie zijn VWO-
diploma. Nu kiest hij er bewust voor niet een 4-
jarige studie te gaan volgen. Hij wil zich
concentreren op een internationaal internetbedrijf.
Studeren leidt alleen maar af.

Discussie
“Thijl komt er wel” is een veelgehoorde gedachte.
Het verhaal van Thijl toont wel dat school zoals we
die nu kennen een lange weg is voor veel jongeren,
vooral als je al op jonge leeftijd ondernemend bent.
Daar is het onderwijs niet op ingesteld.

Het middelbaar onderwijs is bovendien sterk op
cognitieve ontwikkeling gericht en minder op skills
van de toekomst, zoals ondernemerschap. Ook voor
veel andere jongeren is het misschien wel veel
aantrekkelijker om al op jongere leeftijd leren en
werken te combineren. Er is tot het einde van de
leerplicht echter weinig ruimte om te leren in de
praktijk. Leren als plicht ervaren leidt niet tot direct
toepasbare kennis of vaardigheden. Dat is niet per se
motiverend. Kan dat voor Thijl niet anders?

Thijl heeft een ander pad gekozen, toch zijn er ook
voor Thijl nog wel uitdagingen en risico´s. Hij is erg
op zichzelf teruggeworpen, moet alles alleen
uitvinden. Hij heeft behoefte aan reflectie en
feedback van meer ervaren ondernemers, moet
kunnen leren van internationale hotspots in het
boutenland. Het zou helpen als grote
ondernemingen de deuren open zetten voor jong
talent, mogelijkheden voor samenwerking bieden.
Coaching is belangrijk. Jongeren kunnen ook elkaar
helpen. Vraag is ook of de weg van losse modules
(leren als het moet) in het onderwijs al voldoende
toegankelijk is. Hoe kan Thijl toch studeren op maat?
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Knelpunt(en) 
• Ondernemen op jonge 

leeftijd past niet in het 
onderwijssysteem

• Hoe ondersteun je 
ondernemerschap als 
alternatief voor verder 
studeren? 

Kans(en)
• Bieden van opleidings- en 

coachingskansen op maat 
voor jongeren door 
ondernemers/bedrijven. 

• Modulaire studietrajecten



MEERDERE

AFWIJZINGEN

…woonde tot haar 27e jaar met haar ouders en in
Zwolle. Haar ouders zijn analfabeet en ze bleef
thuis wonen om hen te helpen waar het kon. Ze kon
altijd al goed leren en ging zich ook al vroeg verder
verdiepen in de Islam. Ze ging Arabisch studeren
en volgde ze een master ‘Internationale
betrekkingen’. Daarna promoveerde ze cum laude,
maar kan nu geen baan vinden op niveau. Werken op
een Haags ministerie is haar droom. Ze weet alleen
niet goed hoe ze carrière kan maken.

Discussie
Hamida heeft te maken met een gat tussen opleiding
en arbeidsmarkt. Vanuit de vooropleiding wordt
weinig gedaan om jongeren voor te bereiden op het
vinden van een baan. Voor jongeren met een
moslimachtergrond spelen vooroordelen bij
werkgevers ook een rol, waardoor het extra lastig
kan zijn. Anoniem solliciteren of solliciteren via
video/skype kan helpen vooroordelen bij werkgevers
weg te nemen. Ook het benaderen van werkgevers
via netwerkgesprekken helpt.

Doordat Hamida op basis van brieven en haar cv niet
wordt uitgenodigd bij potentiële werkgevers, zal zij
het meer moeten hebben van haar netwerk. Maar
haar huidige netwerk van familie en vrienden bevindt
zich niet in de sector waarin zij graag wil werken of
op het niveau om echt behulpzaam te zijn bij het
benaderen van relevante relaties. Wat haar kan
helpen, is meer aandacht voor netwerkopbouw en
sollicitatievaardigheden op school/de universiteit. De
aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt
kan veel beter. Als Hamida leert hoe zij een sterk
netwerk bouwt, heeft zij meer ingangen om de
geambieerde baan te vinden.

Verder hoeft Hamida niet in één rechte lijn op haar
droombaan af te gaan. Ze kan deze baan ook stapje
voor stapje bereiken. Ga gewoon dóén wat je wil, in
plaats van te blijven hangen in specifieke vacatures.
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Knelpunt(en) 
• Promoveren biedt geen 

baangarantie, netwerk 
steeds belangrijker

• Loopbaanvaardigheden 
juist bij een moslim-
achtergrond nog 
belangrijker, maar 
ontbreken vaak.

Kans(en)
• Meer diversiteit in talent 

bij meer diverse wijzen 
van solliciteren.

• In plaats van anoniem, 
solliciteren, een open 
netwerk opbouwen



…uit een lerarenfamilie. Hij heeft twee jaar geleden
de lerarenopleiding Engels afgerond en werk nu op
invalbasis als docent. Bij bezoeken aan zijn Britse
vriendin in Manchester, volgde hij aan haar
universiteit informatica-lessen plus nog wat open
online cursussen aan MIT. Met een vriend had hij
een IT-bedrijfje en vertaalde hij Nederlandse sites
in het Engels. Het valt hem tegen dat het zoveel
moeite kost een voltijdse vaste baan te vinden. Als
flex-invaller wordt hij ook uitgesloten van
opleidingsdagen. Dat belemmert zijn ontwikkeling.

Discussie
Bij Tom komen er verschillende vragen naar boven.
Heeft Tom wel breder gekeken dan de wereld waar
zijn ouders vandaan komen? Is hij vooral op zoek
naar vastigheid of naar verbondenheid? Waarom
combineert Tom niet verschillende werkzaamheden
(als hybride docent), zodat hij onderwijs en IT kan
combineren? Tom kan veel meer kanten op. Engels
is breed (internationaal) inzetbaar en zijn IT kennis
komt ook goed tot zijn recht op het terrein van online
leren. Tom moet zijn ogen openen voor
alternatieven. “Laat de gedachte los dat er iemand
op je zit te wachten”. Anderen denken dat hij met
enig geduld wel de aansluiting in het onderwijs vindt
en adviseren hem koers te houden.

Het verhaal van Tom brengt ook in beeld dat
jongeren al vrij vroeg voor een beroepsrichting
moeten kiezen en dat het onderwijs daar vrij
specifiek voor opleidt. Daar tegenover staan
bijvoorbeeld de University College’s, waar het leren
breder (los van een vak), toepassingsgerichter en
creatiever wordt ingezet. Dat lijkt beter aan te
sluiten bij de diversiteit en levensvisie van jongeren.

Heeft het onderwijs wel HRM-beleid? De
mogelijkheden voor verdere (loopbaan)ontwikkeling
zijn beperkt en burnout ligt op de loer. Op naar een
pool voor jonge startende (flex)docenten met extra
ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden?
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Knelpunt(en) 
• Blindstaren op een 

docentenbaan?
• Keuzes maken of breed 

blijven ontwikkelen?
• Werkgevers denken niet 

in lange termijn. Hoe 
behouden we Tom voor 
het onderwijs? 

• Geen toegang tot 
verdere opleiding?

Kans(en)
• Combineren van 

docentenbaan met 
andere baan gebeurd al 
veel. Iets voor Tom? 



…is een spelletjesfanaat. Een gameverslaving werd
zijn studie commerciële economie zelfs fataal.
Klaas ging hypotheken verkopen. En hij was er goed
in. Hij had verkooptalent. Maar sinds de
bankencrisis is hij werkloos. Of liever: actief
werkzoekend. Hij woont weer bij zijn ouders en
solliciteert. Klaas sloot zich bij een netwerk van
werkzoekenden aan te sluiten en elkaar te trainen
en op te leiden in wat ze kunnen en kennen. Nu
traint hij vrijwillig anderen in het verkopen van
zichzelf. Zo voorkomt hij een CV-gat.

Discussie
Klaas roept verschillende vragen en knelpunten op.
Een belangrijk knelpunt is het gebrek aan
verbinding/match tussen persoon, onderwijs en
werk. Voor veel jongeren is het moeilijk om die
verbinding te vinden. Klaas lijkt eenzaam en heeft
weinig zicht op wie hij is, wat hij kan en welke
waarde hij wil toevoegen aan de samenleving. Min of
meer toevallig is hij erachter gekomen dat hij goed
kan verkopen. Maar dat is in zijn opleidingstijd er
niet uitgekomen. Hij haakte al snel af. Is dit een
bijproduct van onze welvaartsmaatschappij: een
context waarin veel blanke mannen opgroeien?

Klaas kent zijn drijfveren niet en heeft weinig zicht
op de mogelijkheden die er zijn op de arbeidsmarkt.
Hij kan daardoor niet vanuit zichzelf aangeven wat hij
graag wil bereiken. Misschien helpt het als hij zijn
game-ervaring ook als kans gaat zien. Kan hij game-
ontwikkelaar worden, wat kan hij leren van zijn
gamers-netwerk, kan hij game-recensies schrijven?

De stap die hij nu zet is erg interessant: doordat
werkzoekenden elkaar helpen hebben zij meer
sociale aansluiting en zijn zij actief. Dergelijke
netwerken blijven interessant ook tijdens je verdere
loopbaan, want periodes van niet-werken zullen zich
ook in de toekomst waarschijnlijk vaker voor blijven
doen. Als er niet genoeg werk is voor iedereen, wordt
ook de vraag prangend hoe we betaald en niet-
betaald werk waarderen.
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NETWERK

SALES

FUNCTIE

5
KLAAS
27 jaar

VERKOPER

HYPOTHEKEN

Knelpunt(en) 
• Jongeren ervaren 

gebrek aan verbinding 
tussen mens-opleiding 
en werk.

• Weet Klaas wie hij echt 
is en wat hij echt kan? 

• Teveel loopbanen zo 
gebaseerd op toeval?

Kans(en)
• Roep om werk te laten 

passen bij de talenten 
en interesse van 
mensen ipv andersom.

• Steeds meer netwerken 
voor werkzoekenden die 
toch actief willen blijven.



Tanja is vanaf haar geboorte spastisch en kan zich
alleen per rolstoel voortbewegen. Tanja is net als
haar ouders zeer actief bij een koor. Sindskort
woont ze op zichzelf heeft ze als Wajonger werk bij
een callcenter. Leuk, maar erg onder haar HBO-
niveau. Natuurlijk kijkt ze verder naar andere
banen, maar ze hekelt het Wajong-stempel. Ook al
bedoelen werkgevers het goed als ze haar willen
spreken enkel omdat ze Wajonger is. Ze denkt er nu
over om online juridisch advies te gaan geven - als
zelfstandig Skype-juriste. Even geen stempel.

Discussie
Er zijn vele tips voor Tanja. Het denken in één baan
zou zij misschien moeten loslaten. Het helpt om in
combinaties van taken te denken en op meerdere
paarden te wedden. Het gaat er om werkervaring op
te doen. Dat kan ook met een combinatie van
loondienst, zelfstandig werken en vrijwilligerswerk.
Misschien is die mix voor haar wel optimaal. Het
werken bij een bedrijf kan ook voordelen bieden,
zoals mogelijkheden voor doorgroei en opleidings-
mogelijkheden.

Ook neemt zij met het opzetten van een eigen bedrijf
minder risico als zij daarnaast nog in loondienst is.
Het werken als ZZP-er kan eenzaam zijn, het is
belangrijk dan een netwerk te organiseren voor
reflectie en intervisie. Zo voorkom je ook isolement.
Toch heeft ze ook buiten haar werk vele contacten.

De beeldvorming bij werkgevers van Wajongeren is
een belemmering. Gevaar van een stempel is dat het
mensen ook zelf kan gaan beperken. Het is goed dat
Tanja aan andere mogelijkheden blijft denken en
haar netwerk actief benut. Het Wajong-stempel
wordt minder problematisch als het meer
participatie-gericht is en er meer naar de kansen
dan de beperkingen wordt gekeken. Werkgevers
kunnen ook veel van elkaar leren in leernetwerken
over de inzet van Wajongeren.
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Knelpunt(en) 
• Zelfbepaling en 

zelfverwerkelijking 
worden je als Wajonger
ontnomen. Je komt dan 
een collectief hokje. 

• Met een beperking is het 
moeilijker je talenten in 
beeld te brengen.

Kans(en)
• Nieuwe (zelfstandige) of 

gecombineerde 
werkvormen kunnen 
Wajongers minder 
afhankelijk maken van 
het ´oude´ en nadelige 
baandenken.



…verliet vroegtijdig zijn VMBO-opleiding, net als
veel van zijn vrienden. Hij werd pizzabezorger, en
ergens vonden zijn ouders die het niet breed
hadden dat prima. Aamir kon zo meebetalen aan het
huishouden. Maar hij wordt volgende maand 23 jaar
en wil verder met zijn leven. Aamir heeft spijt van
de keuze met school te stoppen en zoekt nu weer
aansluiting om degelijk werk te kunnen vinden. Hij
hoopt op een werkgever die hem een leer-
werktraject als lasser of monteur willen bieden. De
kansen op een ´papiertje´ zijn klein in ogen.

Discussie
Aamir personificeert verschillende knelpunten.
Jongeren moeten relatief vroeg een richting kiezen.
Peer-pressure maakt dat veel jongeren afhaken op
school en er niet voor kiezen om door te leren.

De toegang en middelen om te leren op oudere
leeftijd (boven de 23 jaar) zijn beperkt. En bij
werkgevers is weinig aandacht voor diversiteit bij
selectie: jongeren van allochtone komaf hebben last
van een negatieve beeldvorming en worden vaker
afgewezen.

Wat is er nodig om jongeren als Aamir meer kansen
te geven in het bestaande onderwijs? Is het
mogelijkheid om meer te differentiëren in
leerstrategieën zodat het onderwijs beter kan
aansluiten bij leervoorkeuren van leerlingen?

Kunnen jongeren de ruimte krijgen om hun eigen
leer-werktraject vorm te geven? Kan het voor
werkgevers makkelijker gemaakt worden om leer-
werktrajecten aan te bieden? Waarom wordt er
zoveel waarde gehecht aan een diploma, zou de
aandacht in selectiesituaties niet veel meer gericht
moeten zijn op de toekomstige ontwikkelpotentie?

EEN

PAPIERTJE
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MONTEUR
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Knelpunt(en) 
• Peer-pressure onder 

jongeren om met hun 
opleiding te stoppen. 

• Weinig kansen voor 
spijtoptanten, die na 
enkele jaren toch 
gemotiveerd voor een 
´papiertje´ willen gaan

• Vooral jongens van 
allochtone komaf niet 
populair bij werkgevers. 

Kans(en)
• Meer aandacht voor 

andere leervormen die 
beter passen bij 
verschillende leerlingen


