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KRACHTIGE AANVAL OP JEUGDWERKLOOSHEID
Jeugdwerkloosheid staat hoog op de politieke agenda. En  
terecht. Het aantal jongeren zonder baan is nog altijd onaan-
vaardbaar hoog: 122.000 waren het er zomer 2014. Een scala 
aan maatregelen moet daar verandering in brengen. Zo is sinds 
2013 een ‘ambassadeur jeugdwerkloosheid’ actief om de  
samenwerking te stimuleren tussen gemeenten, werkgevers 
en het onderwijs bij het aanpakken van de jeugdwerkloosheid. 
Gemeenten krijgen miljoenen extra geld om in hun regio jonge-
ren aan het werk te helpen. Dit aansluitend op het eerdere  
Actieplan jeugdwerkloosheid. Ook komen er, in samenwerking 
met de werkgevers en vakbonden duizenden extra leerbanen 
voor jongeren in het bedrijfsleven. De overheid betaalt voor de 
helft mee aan plannen die leiden tot meer stageplekken voor 
jongeren. En daarmee is de opsomming nog verre van volledig.

GROEPEN DIE BUITEN DE BOOT BLIJVEN VALLEN
Stellig zullen vele jongeren van dit pakket aan maatregelen  
weten te profiteren, juist het zetje krijgen dat nodig is om een 
baan te bemachtigen. Dat zijn over het algemeen jongeren met 
een niet al te grote afstand tot de arbeidsmarkt, een afgeronde 
opleiding in een richting waar vraag naar is, goed gemotiveerd 
en fit to work, in alle opzichten. So far, so good. Echter, grote 
groepen jongeren voldoen helaas niet aan dat profiel. En  
maken, ondanks alle stimulansen, nog steeds geen kans op de 
arbeidsmarkt. 

Onder hen een categorie waar problemen zich lijken te  
accumuleren. Een groep jongeren die er het bijltje uit pure  
onmacht en moedeloosheid bij neer dreigt te gooien. Of dat 
al gedaan heeft. Ze hebben zich afgekeerd van instanties die 
ervoor zijn om juist ook hun hulp te bieden. En zijn daardoor 
geleidelijk aan buiten de radar geraakt. 

‘ONZICHTBARE JONGEREN’
Over deze ‘onzichtbare jongeren’ gaat dit adviesrapport. Jon-
geren met een migrantenachtergrond zijn het veelal. Maar niet 
uitsluitend. Ze ontberen een startkwalificatie, zien ertegenop 
weer terug naar school te gaan, zijn vaak ook in de meest een-
voudige baantjes mislukt, missen essentiële (sociale) vaardig-
heden en raken steeds verder geïsoleerd. Het is een groep 
waar FORUM al enkele jaren bijzondere aandacht voor heeft. 
Wie zijn het precies, deze jongeren? Wat is hun achtergrond? 
Wat beweegt hen (of juist niet)? Vragen met als vanzelfspre-
kend doel wegen te traceren om deze jongeren toch te berei-
ken en (terug) naar scholing en/of arbeidsmarkt te begeleiden.

INLEIDING
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INTERVENTIES FORUM
Een overzicht van de interventies die FORUM hiertoe  
in gang heeft gezet:
•   Een verkenning in 2012 onder langdurig werklozen, in  

samenwerking met het Kenniscentrum Beroepsonderwijs 
Arbeidsmarkt (KBA). De uitkomsten staan beschreven in 
het rapport Kans op werk? Allochtonen aan het woord  
van Kees Meijer, KBA (januari 2013).

•   Een bijeenkomst over jeugdwerkloosheid in Rotterdam 
(2012), in het kader van de Gemeenschappelijke  
Integratieagenda (GIA), over de knelpunten die migranten-
jongeren tegenkomen. 

•   Een bijeenkomst over jeugdwerkloosheid in Nijmegen 
(2013) in het kader van de Gemeenschappelijke Integratie- 
agenda (GIA), 

•   Een serie interviews met onzichtbare jongeren, uitgevoerd 
door de publiciste Nurnaz Deniz in 2013. 

•   Een expertmeeting over onzichtbare jongeren in december 
2013, met als uitgangspunt een op deskresearch gebaseerde 
startnotitie.

•   De pilot Brug naar Werk om onzichtbare jongeren op weg 
te helpen, in gang gezet in het najaar van 2013 en door- 
lopend tot in 2014 (zie bijlage 1).

•   Drie uitwisselingsbijeenkomsten in de loop van 2014, met 
Brug naar Werk-partners en andere uitvoerders die zich 
richten op onzichtbare jongeren.

•   Een serie interviews met professionals die in hun werk als  

 
 
 
jongerenwerker of bemiddelaar veel contact en ervaring  
met de groep van onzichtbare jongeren hebben, uitgevoerd 
in het voorjaar van 2014, in samenwerking met coauteur 
Dick Groenendijk.  

ADVIESRAPPORT IN DRIE DELEN          
De resultaten van deze verschillende activiteiten zijn gebun-
deld in deze publicatie. Het adviesrapport opent met een verken-
ning, een ‘profielschets’ van de moeilijk grijpbare groep van 
onzichtbare jongeren: een cijfermatige analyse, een indeling in 
categorieën, oorzaken en achtergronden, de mindset en andere 
struikelblokken, karakteristieke houdingen en gedragingen.  
In deel 2 geven we cruciale elementen voor een effectieve aan-
pak: bereiken en binden, begeleiding op maat, klaarstomen 
voor de arbeidsmarkt en reële perspectieven. We sluiten af met 
beleidsaanbevelingen (deel 3). 
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DEEL 1 

Kijk op onzichtbare jongeren: 
een verkenning

   K
IJK OP  

ONZICHTBARE 

JONGEREN:EEN 

VERKENNING

DEEL 1
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blijft het bij kortlopende flexbaantjes. Uitkeringsinstanties mij-
den zij. Te bureaucratisch, te streng, te respectloos. En datzelf-
de geldt voor gemeentelijke instanties. Die proberen je alleen 
maar in nare, verplichte trajecten te duwen. In de slechtste ge-
vallen resteert een doelloos leven thuis op de bank, bij ouders 
die niet bij machte zijn het tij te keren. Op straat ook, rondhan-
gend en zwervend met lotgenoten. Criminaliteit lonkt: winkel-
diefstal, drugshandel. Hoe kom je anders aan geld, als ‘Thuis-
meisje’, zoals dit soort jongeren in Amsterdam-West ook wel 
spottend worden genoemd. En dan zijn er de schulden. Onont-
koombaar. En schier onoplosbaar. Ontstaan door kopen op  
krediet, verleidelijke aanbiedingen van telefoonabonnementen, 
niet-betaalde premies ziektekostenverzekering en wat al niet 
meer. 

Ze zijn onzichtbaar voor instanties. Ook voor instellingen die 
er zijn om probleemjongeren een helpende hand te bieden,  
zoals gemeentelijke jongerenloketten, regionale meldcentra 
(RMC’s) en het UWV. Om deurwaarders en incassobureaus te 
ontlopen laten jongeren zich soms uitschrijven van hun huis-
adres. Of hun ouders besluiten daartoe. Zonder adres wordt 
het nog lastiger ze te bereiken. En het lijkt erop dat het aantal 
‘spookjongeren’ alleen maar toeneemt. 

NIETS DOEN GEEN OPTIE
Hoe komen jongeren zover? Wat maakt dat ze de ene  
mislukking aan de andere rijgen, en uiteindelijk zonder start- 
kwalificatie, kansarm op de arbeidsmarkt, zonder inkomen,  

‘HET GAAT GEWOON GOED KOMEN’
“Een beetje aparte jongen: ja, dat ben ik wel.” Zo veel zelfken-
nis heeft Khalid1 nog wel. Relaxed pratend zit hij wat onderuit. 
Op zijn 25ste kijkt hij terug op een bijna ongelooflijke reeks 
mislukte schoolopleidingen en kortlopende baantjes. Hij lijkt er 
nauwelijks onder gebukt te gaan. Een mbo-opleiding Financiële 
Dienstverlening volgde hij tot voor kort, vertelt hij. “Bijna afge-
rond, maar ik ben ermee gekapt. Ik heb hogere ambities. Naar 
het hbo wil ik: Hogere Hotelschool doen. Ja, eerst moet ik nog 
de 21+ toets doen om toegelaten te worden. En een selectie 
vanuit de hogeschool is er ook nog. Maar dat gaat gewoon 
goed komen. Klaar. En dan in september beginnen. Tot die tijd 
probeer ik een vakantiebaantje te vinden, zodat ik wat geld kan 
sparen en zorgen dat ik geen nieuwe schulden opbouw.” Waar 
hij nu dan van leeft? Hij woont bij zijn moeder, vertelt Khalid. 
“Die onderhoudt mij, maar zelf heeft zij ook bijna niets.” Vandaar 
de schulden waar hij al jaren mee kampt. Ook vanwege studie-
financiering die hij moet terugbetalen. “Steeds komt er weer 
iets bovenop, heel snel gaat het. Maar: ik heb nu wel een uitke-
ring aangevraagd…”

HET SPOOR BIJSTER
Khalids verhaal is exemplarisch voor dat van een toenemend 
aantal leeftijdsgenoten. ‘Onzichtbare jongeren’ zijn ze gaan  
heten. Jongeren die het spoor volkomen bijster lijken te zijn. 
Opleidingen zijn mislukt, meestal door vroegtijdig afhaken. 
Werk vinden lijkt een mission impossible. In het beste geval 
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klaar bent. Om op je 25ste te kiezen voor weer een nieuwe op-
leiding, in een totaal onbekende richting. Geen vervelende vra-
gen over stellen. Het komt echt helemaal goed met hem. Wat 
dacht je dan? Hij moet trouwens nu echt weg. “Weet je genoeg, 
psycholoog?”

GEEN BELTEGOED
Vergelijkbare ervaringen deed de Turks-Nederlandse publiciste 
Nurnaz Deniz op, die in 2013 namens FORUM een aantal  
onzichtbare jongeren interviewde. Niet alleen kostte het een 
enorme inspanning geselecteerde kandidaten zover te krijgen, 
bijna de helft zegde op het laatste moment af of kwam gewoon 
niet opdagen. “Ze namen de telefoon niet op of drukten de op-
roep herhaaldelijk weg. Anderen lieten weten geen beltegoed te 
hebben. Ook het belang van de eigen privacy werd als reden 
gegeven.”

De jongeren die uiteindelijk wél wilden praten, bleken over  
het algemeen zeer terughoudend. Voor zover er persoonlijke 
ontboezemingen kwamen, mochten die vooral niet worden  
genoteerd. Ook niet bij gebruik van een gefingeerde naam en 
woonplaats. Waarom die angst, die vrees om iets te laten zien 
van wat er werkelijk in je omgaat? Vanwege de lacunes in hun 
verhalen? Schaamte, denkt Nurnaz Deniz. “Schaamte over het 
sociaal isolement waarin men terecht is gekomen. Daar praat je 
liever niet over. Of op een gekunstelde manier. Een vorm van 
zelfbescherming. Er is vaak weinig oogcontact, eerder een  
andere kant op kijken zelfs. Een houding van ‘niets aan de hand’, 
ronduit stoer doen soms. Je groot houden, zeggen dat het alle-
maal wel goed komt. Zonder dat duidelijk wordt hoe dan wel.” 

gedesillusioneerd veelal, thuis op de bank zitten of op straat 
rondhangen? Buiten bereik van reguliere instanties die nieuw 
perspectief zouden kunnen bieden? In wat voor wereld leven 
ze? Vanuit welke mindset handelen deze jongeren? Wat zijn hun 
drijfveren, hun eigen logica, hun verwachtingen? Antwoorden 
zijn essentieel als het erom gaat deze jongeren tóch te bereiken 
en nieuwe kansen te bieden. Niets doen is geen optie. Vanuit het 
huidige participatiedenken al niet. Maar ook om redenen van 
veiligheid. Want de kans dat onzichtbare jongeren afglijden naar 
criminaliteit is levensgroot, zo blijkt uit talloze publicaties in bin-
nen- en buitenland.2

BESCHERMENDE FAÇADE 
Voor de hand ligt om in gesprek te gaan met de jongeren zelf. 
Maar dat blijkt allerminst eenvoudig. Khalid vertelt zijn verhaal 
in een huiselijk aangeklede ontmoetingsruimte in een middel-
grote stad waar probleemjongeren terecht kunnen voor hulp. 
Maar dan op een bijzondere manier. De ‘hulpverleners’ zijn jon-
geren die ooit in eenzelfde positie verkeerden, zich eraan ont-
worsteld hebben en nu, vanuit hun ‘ervaringsdeskundigheid’ 
coachend optreden. Professionele krachten blijven even op de 
achtergrond; die zijn er voor vervolgtrajecten als er voldoende 
ontvankelijkheid is opgebouwd. Via via is Khalid hier binnen- 
gekomen, heeft naar eigen zeggen een enorme stap vooruit 
gezet en gaat daarom binnenkort zelf aan de slag als (vrij- 
willige) coach. Toch is er duidelijke weerzin om open kaart te  
spelen, antwoord te geven op vragen, zeker als die te persoon-
lijk worden. Hij lijkt een beschermende façade op te trekken, een 
muur van soms zichtbaar gespeeld zelfvertrouwen. Natuurlijk is 
het logisch om een mbo-opleiding af te breken waar je bijna mee 
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Dan is er de groep van jongeren met zware multiproblematiek. 
Door een optelsom van oorzaken, waarin vaak verslaving en/of 
psychiatrische ziektebeelden de boventoon voeren, zijn scholing 
of werk geen haalbare kaart. 

Tot slot is er nog de groep van hardcore jonge criminelen: al 
ver afgedwaald van het rechte pad en ook niet bereid daarop 
terug te keren. Zij ‘pinnen bij de juwelier’ of voorzien op andere 
criminele wijze in hun levensonderhoud. 

Alle vier deze groepen behandelen we kort afzonderlijk, aan 
het einde van deze verkenning. Allereerst echter een cijfer- 
matige verkenning van het fenomeen ‘onzichtbare jongeren’.     

TERUGKERENDE THEMA’S 
Om vooral de mindset van deze groep nader te doorgronden, is 
besloten personen te bevragen die veelvuldig contact hebben 
met probleemjongeren. In verschillende hoedanigheden, meest-
al op basis van een vertrouwensband. Uit de gesprekken rijst 
een beeld op dat aansluit bij de eerdere interviewervaringen. Een 
beeld ook met terugkerende thema’s die jongeren zelf liefst voor 
zich houden of gekleurd dan wel onvolledig benoemen. Aan de 
hand van die thema’s proberen we in deze publicatie de onzicht-
bare jongere zo goed mogelijk een gezicht te geven. Met als 
doel later werkzame methodieken te identificeren om deze jon-
geren te bereiken en nieuw perspectief te bieden. 

ZEER DIVERSE GROEP
Onzichtbare jongeren vormen een zeer diverse groep. Dat  
wisten we al en dat wordt uit alle gesprekken nog eens extra 
duidelijk. We focussen op een mainstream van deze jongeren: 
jonge mensen met een (niet-westerse) migrantenachtergrond, 
vaker jongens dan meisjes, werkloos en zonder startkwalificatie. 

Binnen de categorie jongeren die onzichtbaar zijn voor instan-
ties, zijn nog andere groepen te onderscheiden. Zoals de groep 
van (allochtone) meisjes, die rustig thuis, zonder werk en afge-
ronde opleiding, wachten op de spreekwoordelijke prins op het 
witte paard. Is dat een probleemgroep? Daar kun je verschillend 
over denken. 

Datzelfde geldt voor de categorie van (meest autochtone) 
‘prinsjes’ en ‘prinsesjes’: jongeren die worden gepamperd door 
hun ouders, ook als ze de twintig al ruim gepasseerd zijn. Ze hoe-
ven niet te werken of te studeren, en voelen om die reden ook 
niet de noodzaak daartoe. 
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jongeren dan in de totale populatie jongeren. Daarbij gaat het 
voornamelijk om niet-westerse allochtonen (28 procent). 

Opvallend is verder dat relatief veel onzichtbare jongeren in 
aanraking zijn gekomen met justitie. Zo is 6 procent verdacht 
van een misdrijf, tegenover 3 procent van alle jongeren van 15 
tot 27 jaar. Ruim de helft van de onzichtbare jongeren heeft een 
startkwalificatie, tegenover twee derde van alle jongeren die 
geen onderwijs volgen. 

TYPOLOGIE 
Een gemêleerde groep vormen ze, de onzichtbare jongeren. Dat 
blijkt uit een onderzoek van Berenschot uit 2007.4 ‘Risico- 
jongeren’ heetten ze toen nog. Berenschot formuleerde de  
volgende typologie:
1   Willen niet werken of leren. Komen uit een omgeving met 

niet-werkenden, zijn contactmijdend en hebben neveninkom-
sten uit bijvoorbeeld het criminele circuit. Onder deze groep 
vallen ook de jongeren die onderhouden worden door hun  
ouders of hun partner.

2   Gaan eerst iets anders doen. Goed opgeleide jongeren die 
bijvoorbeeld eerst vrijwilligerswerk gaan doen of gaan reizen 
of jongeren die een verkeerde opleiding gekozen hebben en 
nu tussen twee opleidingen zitten.

3   Hebben zorgtaak. Veelal allochtone gehuwde meisjes met 
werkende partners, ongehuwde tienermoeders en jeugdige 
mantelzorgers. Deze categorie jongeren loopt volgens onder-
zoekers het risico een grote afstand tot de arbeidsmarkt op 

TERMEN EN DEFINITIES
Een nog vrij nieuwe term is het, ‘onzichtbare jongeren’. Dat wil 
zeggen: in een beleidsmatige context. Voor het eerst komen we 
het begrip tegen in het Kamerstuk Kwantitatieve ontwikkelingen 
rondom jeugdwerkloosheid (september 2010). Het wordt hierin 
als volgt gedefinieerd: “Onzichtbare jongeren zijn jongeren die 
niet schoolgaand zijn, geen werk (van tenminste 12 uur per 
week) hebben en ook niet werkloos zijn.”3 Voor dezelfde groep 
gebruikt het CBS de term ‘niet-melders’, eveneens voor het eerst 
in 2010, in de notitie Jongeren 2010. Niet-melders definieert het 
CBS als “jongeren die niet naar school gaan, niet werken en niet 
geregistreerd staan als uitkeringsgerechtigde of als nugger 
(niet-uitkeringsgerechtigd)”. 

In dit rapport hanteren we consequent de term ‘onzichtbare  
jongeren’, ook als we CBS-gegevens gebruiken. Nog andere  
termen die in de literatuur voorkomen met ongeveer dezelfde 
betekenis zijn: risicojongeren, probleemjongeren, onwillige  
jongeren, route 6-jongeren, niet participerende jongeren, multi-
probleemjongeren, kwetsbare jongeren.  

OMVANG VAN DE GROEP ONZICHTBARE JONGEREN
Volgens de CBS-notitie Jongeren 2010 telt Nederland in 2010 
96.000 onzichtbare jongeren. Dit is 4 procent van alle jongeren 
in de leeftijdsgroep van 15 tot 27 jaar. De meeste onzichtbare 
jongeren zijn 18 jaar of ouder (93 procent). Mannen zijn iets 
oververtegenwoordigd binnen de groep. En ook bevinden zich 
relatief meer allochtonen (40 procent) onder de onzichtbare  
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het op z’n minst vermoeden. Zoals die over het groeiend aantal 
‘spookjongeren’: jongeren van wie niet bekend is waar ze  
wonen, die zich hebben laten uitschrijven uit het bevolkings- 
register. Soms ook doen hun ouders dat voor hen. Op die  
manier zijn ze onvindbaar voor deurwaarders en incasso- 
bureaus. Niemand weet wat ze doen of waar ze uithangen. 

Recent onderzoek (maart 2014) leert dat alleen al het stads-
deel Amsterdam Nieuw-West minimaal tussen de vierhonderd 
en en zevenhonderd spookjongeren telt in de leeftijd van 18 tot 
26 jaar. Mogelijk zijn het er zelfs ruim 2.900. In heel Nederland 
zou het aantal spookjongeren volgens deze studie liggen  
tussen de honderd- en tweehonderdduizend.5

Stadsdeelvoorzitter Aamed Baâdoud van Amsterdam Nieuw-
West sprak eerder al over een ‘explosief probleem’. Immers, 
zonder adres krijgen deze jongeren geen uitkering of werk – 
wat toch al moeilijk was. Afglijden in de criminaliteit is dan een 
levensgroot risico.6   

MIGRANTENJONGEREN IN DE GEVARENZONE
Migrantenjongeren worden ook nog eens onevenredig zwaar  
geraakt door de economische crisis. Het werkloosheids- 
percentage bedraagt het dubbele van dat van autochtone  
jongeren, zo blijkt uit recente cijfers van FORUM.7 Van alle 
jongeren in Nederland (15-25 jaar) is 16,1% werkloos, voor 
niet-westerse jongeren bedraagt dat percentage 33,3%.  

Uit gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
blijkt dat van de niet-westerse migranten 19 procent anderhalf 
jaar na afronding van het mbo nog zonder werk zit, tegenover 5 
procent van de autochtone Nederlanders. Voor afgestudeerden 
van het hbo is het beeld vergelijkbaar: 15 tegen 6 procent.8 

te bouwen door het ontbreken van een startkwalificatie  
of werkervaring.

4   Werken te weinig. Kunnen niet in levensonderhoud voorzien, 
zijn niet ingeschreven bij het CWI, in afwachting van studie  
of werk, en zijn thuiswonend. 

5   Kunnen niet werken of leren. Gedetineerd, verslaafd, 
psychische problemen, ernstig ziek, dakloos, complexe  
sociale situaties, illegaal.

HARDE KERN
Berenschot onderscheidt binnen de eerste en vijfde categorie 
groepen die kunnen worden aangeduid met ‘harde kern’. Dit 
zijn jongeren met een problematische achtergrond. Ze hebben 
psychische problemen, zijn contactmijdend, niet betrokken bij 
de samenleving en zitten vaak tegen de criminaliteit aan. Deze 
jongeren zijn moeilijk bereikbaar voor de instanties, en komen 
pas weer in beeld wanneer ze in contact komen met politie en 
justitie. 

In de praktijk is de scheidslijn tussen de harde kern en de  
overige categorieën niet zo scherp als de typologie doet ver-
moeden. Ook risicojongeren die (nog) niet tot de harde kern 
behoren zijn lastig bereikbaar voor de instanties. En lopen 
eveneens risico een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt 
op te bouwen naarmate zij zich langer afzijdig houden van on-
derwijs en arbeidsmarkt. Met als mogelijk gevolg dat zij zich 
afkeren van de maatschappij. 

EXPLOSIEF PROBLEEM
Neemt het aantal onzichtbare jongeren toe? Harde cijfers ont-
breken nog. Maar een stroom van verontrustende berichten doet 
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startkwalificatie. We zoeken naar oorzaken en achterliggende 
factoren en kijken vervolgens hoe die doorwerken in de mindset 
van deze jongeren en het gedrag dat daaruit voortkomt.
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Jongeren in training bij de Kandidatenmarkt

Vroegtijdige schoolverlaters, zonder startkwalificatie, hebben 
volgens het SCP geringe kans op werk. Vooral voortijdige 
schoolverlaters van Marokkaanse origine zijn zeer vaak werk-
loos (59 procent).

Het SCP wijst er verder op dat migrantenjongeren nog eens 
extra kwetsbaar zijn vanwege een flexibele baan. Ruim twee 
derde heeft zo’n arbeidsrelatie, van de autochtone jongeren  
ongeveer de helft. Ook afgestudeerden van hbo en universiteit 
werken steeds vaker met een tijdelijk contract. 

Bij gelijke kwalificaties zijn migranten vaker werkloos dan  
autochtonen, aldus het SCP. Algemene factoren, zoals oplei-
dingsniveau en werkervaring, kunnen die achterstand slechts 
ten dele verklaren. Dit duidt op vormen van (statistische)  
discriminatie. Meer hierover verderop in deze verkenning.

Het SER-rapport Maak baan voor een nieuwe generatie  
(december 2013) schetst nog wat andere factoren waardoor  
migrantenjongeren het moeilijk hebben om werk te vinden. Zo 
kiezen zij relatief vaak voor opleidingen die minder goed aan-
sluiten op de arbeidsmarkt. “De trend in het voortgezet onder-
wijs naar meer algemeen vormend onderwijs zet zich in het 
mbo en hbo voort in een grote populariteit van economische en 
sociaal-culturele studies. Zowel op het mbo als het hbo kiest 
bijna de helft van de niet-westers allochtone jongeren voor  
dergelijke opleidingen. Bij autochtone jongeren ligt dat met  
respectievelijk 28 en 36 procent een stuk lager. Op dit moment 
zijn de arbeidsmarktperspectieven in deze sectoren minder 
gunstig.”

Allereerst focussen we in deze verkenning op de mainstream 
onzichtbare jongeren. In grote meerderheid zijn dat migranten-
jongeren, vaker jongens dan meisjes, werkloos en zonder  
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ONWETENDE OUDERS
Grotendeels is de houding van migrantenouders terug te voe-
ren op onwetendheid: ze weten eenvoudigweg niet hoe hun kind  
op school en richting werk te begeleiden. Zo verhaalt Sara  
Villaviciencio11, voorzitter van het Platform Actieve Ouders en 
Onderwijs in Eindhoven, over een moeder die niet wist dat mbo 
2 als minimale startkwalificatie geldt. En zich zodoende geen 
zorgen maakte toen haar zoon aankondigde op te houden met 
deze opleiding en liever te gaan werken. Nadat Sara haar had 
uitgelegd hoe moeilijk het is om aan het werk te komen zonder 
diploma, wist deze moeder haar zoon er alsnog toe aan te zetten 
zijn opleiding af te maken. 

Word als migrantenouder ook maar eens wijs uit het Neder-
landse onderwijsstelsel met al z’n schooltypen, leerwegen en 
studierichtingen. Zeker als je zelf weinig of in een ander systeem 
scholing hebt gehad. Om die reden zijn migrantenouders vaak 
evenmin in staat om studievaardigheden mee te geven, zo blijkt 
uit verschillende interviews. Ze kunnen niet putten uit eigen er-
varing en kinderen consequent ‘bij de les houden’. Door ze voor 
te houden dat leren niet altijd leuk is bijvoorbeeld. Dat het wel 
eens tegenzit, dat je vanaf het begin van het schooljaar flink aan 
de bak moet, dat goede cijfers je niet komen aanwaaien. Dat je 
moet doorzetten, verder kijken dan die ene vervelende ervaring, 
dat je best eens een fout mag maken, als je er maar wat van 
leert.           

Doodsimpele dingen, zeker. Maar voor jongeren kunnen die 
nu precies het verschil maken. Die broodnodige begeleiding  
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OORZAKEN EN  

ACHTERGRONDEN

ZELDEN GENETISCH BEPAALD
Is het nature of nurture? Een oude strijdvraag die zich ook weer 
opdringt als het gaat om onzichtbare jongeren. Ligt de onzicht-
baarheid min of meer vast in de genen? Of zijn de opvoeding en 
omgeving bepalend? Zeker, er zijn jongeren met een autistische 
of andere psychosociale beperking die om die reden neigen tot 
een wat verborgen leven, zonder de druk van scholing of werk. 
Maar onze gesprekken met ervaringsdeskundigen wijzen overwe-
gend in de andere richting: de opvoeding en sociale omgeving. 

OPVOEDING: WESTERS BEGRIP  
In Zaanstad is Ugur Yusma9 er heel stellig in. Als jongerencoach 
bij de FORUM-pilot Brug naar Werk10 neemt hij een voortraject 
voor zijn rekening dat jongeren, veelal met een migrantenachter-
grond, motiveert om aan te kloppen bij het gemeentelijk Jonge-
renloket. “De kiem voor de knelpunten ligt in de thuissituatie. 
Daar begint alles mee. Migrantenouders denken niet in termen 
van opvoeding. Dat is meer iets van de Europese maatschappij. 
Het opgroeien van kinderen verloopt in hun ogen min of meer 
vanzelf. Waardoor het vaker misloopt. Een migrantenkind gaat 
niet makkelijk naar zijn ouders toe met problemen. Hij zoekt het 
buitenshuis, op straat. Praat met vrienden, gaat af op hun oor-
deel. De invloed van de straat is het, die bepalend wordt voor 
zijn houding en gedrag. Ook, of juist, als het gaat om school en 
werk. In het slechtste geval wordt hij meegezogen in drugs- 
gebruik en criminaliteit. Gebeurt dat niet, dan fungeren de  
straatvrienden in elk geval als rolmodellen. Niet de ouders.”
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georganiseerde expertmeeting13 hoe ouders hun werkloze kin-
deren geld blijven toestoppen. Om de pijn dat ze geen inkomen 
hebben te verlichten. Maar het effect is natuurlijk averechts: zelf 
werken is op die manier helemaal niet meer zo dwingend. De 
passiviteit van jongeren wordt alleen maar aangemoedigd.  
Tijdens een FORUM-bijeenkomst over jeugdwerkloosheid in  
Nijmegen14 bleek dat sommige ouders zich zelfs in de schulden 
steken om in de behoeften van hun werkloze kroost te voorzien.

DUIVELS DILEMMA
Hoe machteloos ouders zich kunnen voelen als het gaat om  
kinderen die doelloos thuis rondhangen, beschrijft Margalith 
Kleijwegt beeldend in haar boek Familie is alles15. Ze is op be-
zoek bij een migrantengezin, primair om Jihad, de dochter des 
huizes, te interviewen. Het loopt al tegen tienen als de vader 
binnenkomt. Hij heeft er een lange werkdag opzitten en begint 
direct, licht wanhopig, te vertellen over de situatie van zijn zoons, 
die helemaal niets uitvoeren, geen werk zoeken; al het geld komt 
uit zíjn portemonnee. “Ik werk me rot, maar zij doen niets, hoe 
vindt u dat nou? Voor dag en dauw sta ik op, maar zij liggen 
maar in bed.” Hij haalt diep adem, het verdriet komt volgens 
Kleijwegt uit al zijn poriën. “Ik ga naast hun bed staan en roep: 
Hoe vinden jullie dat nou, dat ik, bijna zestig jaar oud, naar mijn 
werk ga terwijl jullie in je bed liggen te rotten! (….) Het doet ze 
niets mevrouw, ze lachen me uit. Ik stuur ze overdag de straat 
op, dat is het enige wat ik kan doen. Wat ze daar uitspoken? Ik 
weet het niet. Dit gaat al jaren zo, wij gaan eraan kapot.”    

Elders in het boek komt een ‘buurtregisseur’ aan het woord. 
Hij komt bij veel gezinnen thuis, hij ziet de zorgen van ouders en 
probeert vaders en moeders te bewegen streng te zijn voor hun 
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ontbreekt eveneens als het aankomt op werk zoeken, al dan niet 
na het behalen van een diploma. Van migrantenouders met zelf 
een baan aan de onderkant van de arbeidsmarkt, of helemaal 
geen baan, kun je niet verwachten dat zij hun kinderen wijzen op 
interessante vacatures en helpen bij het solliciteren. Ook dan 
staan deze jongeren er alleen voor. 

Gewoon meedenken met je kinderen, vanuit ouderlijke be-
zorgdheid, doen veel migrantenouders natuurlijk wel. Ook al ont-
breekt adequate kennis. Maar sommige migrantenjongeren 
moeten zelfs díe support ontberen. Omdat ouders te zeer in be-
slag worden genomen door eigen sores: financiële problemen, 
werkloosheid, gebrekkige huisvesting, onverwerkte trauma’s, de 
roep van het thuisland. Emotionele ruimte voor een kind met 
problemen op school of op de arbeidsmarkt is er dan eenvoudig-
weg niet meer.

MACHTELOOS
Eigen teleurstellingen en gebrek aan vertrouwen in de toekomst-
kansen van hun kinderen kunnen ouders onbewust overdragen 
aan hun kinderen. In de Marokkaanse gemeenschap reageren 
ouders vaak cynisch op de ambities van kinderen om hen voor 
teleurstellingen te behoeden. Als de zoon zegt dat hij later piloot 
wil worden, antwoordt de vader ‘Zeker van een ezel’. Een voor-
beeld dat de deelnemers aan een empowermenttraining12  
in Ede zeer herkenbaar vonden. 

Wanneer hun kind van school is en zonder werk thuis  
zit, zijn veel ouders vooral radeloos. Het besef als ouder wel-
licht tekort te schieten, kan de kop opsteken. Een gevoel van 
machteloosheid ook. Daardoor kunnen paradoxale situaties 
ontstaan. Zo vertelden professionals tijdens een door FORUM  
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heeft iedereen een grote bek en willen ze allemaal dure spullen. 
Al zijn je ouders nog zo betrokken, als je de verkeerde vrienden 
hebt, word je gedwongen om mee te doen.”  

kinderen. Immers, zachte heelmeesters maken stinkende won-
den. Hij roept ze op tegen hun zoon van 28 die een groot deel 
van de dag op de bank ligt, te zeggen: ‘En nu rot je op, je gaat 
maar voor jezelf zorgen.’ Maar ouders doen dat vaak niet, uit 
angst dat hun kinderen als ze geen huis meer hebben de crimi-
naliteit inglijden. Een duivels dilemma… 
 
DE STRAAT ALS LEERSCHOOL
Als ouders weinig gewicht in de schaal leggen, zich machteloos 
voelen, blijft de straat over als vraagbaak en inspiratiebron. Dat 
begint al op jonge leeftijd. Een opleiding kiezen? Je kiest wat 
vrienden kiezen, laat je leiden door argumenten die er eigenlijk 
niet toe doen: makkelijke school, dichtbij, weinig inspanning  
nodig. “Van een bewuste keuze is geen sprake. En is het dan 
vreemd dat ze vaak snel weer afhaken?” ‘Nee, we hebben geen 
school meer’, hoort Said Bouzian16 dan als hij op een groepje 
rondhangende jongeren afstapt. Als jongerenwerker in de ach-
terstandswijken van Rotterdam-Noord speurt hij onzichtbare en 
andere probleemjongeren op, veelal met een Marokkaanse ach-
tergrond, en probeert ze (terug) naar opleiding of werk te gelei-
den.

 “De ouders zijn vaak niet eens op de hoogte dat ze gestopt 
zijn, hebben er totaal geen vat meer op. De straat wordt steeds 
meer het ‘thuis’ voor deze jongeren. Mede omdat de gezinnen 
vaak groot zijn en klein gehuisvest. Een eigen kamer is er nooit. 
Daarom trekken de jongens naar buiten.”

Op straat conformeren jongens zich aan de straatcultuur. Die 
is dwingend, schrijft Margalith Kleijwegt in haar boek. “Het is 
moeilijk om daarvan los te komen. Jongens en soms ook meis-
jes glijden via wat er op straat gebeurt in de criminaliteit. Buiten 
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Hangjongeren met een scooter
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Opmerkelijk trouwens dat ook ouders die in Nederland geboren 
en getogen zijn, nog steeds vasthouden aan die 3 A’s. Zelf heb-
ben ze dat dan niet waar kunnen maken, dan de volgende gene-
ratie maar. Vraag je door, dan gaat het niet eens om de inhoude-
lijke kant van die beroepen. Het gaat erom dat je veel geld 
verdient, dat je niet zoals vader de fabriek in hoeft en hard moet 
werken. Het idee is blijkbaar ook nog dat die arts of advocaat z’n 
geld verdient zonder hard te werken.” 

STATUSGEVOELIG
Sociale stijging geeft status, en daar zijn migrantenouders zeer 
gevoelig voor, is de ervaring van jongerenwerker Said Bouzian. 
“Die statusgevoeligheid brengen ouders over op hun kinderen. 
Dat uit zich op tal van manieren. Op heel jonge leeftijd gaat het 
al over dure kledingmerken. Ouders geven daaraan toe. Onder 
druk kopen ze dat Guzzi-petje van 150 euro voor hun kind. Dat 
blijft vervolgens zo. Jongeren koppelen hun identiteit aan mer-
ken. Draag je die niet, dan hoor je er niet bij.” 

VERLAMMENDE VERWACHTINGEN
Sociale stijging, status, aanzien, rijk worden – hoewel praktische 
ondersteuning bij scholing en werk veelal ontbreken, worden de 
prestaties van jongeren thuis tegen een meetlat van ultrahoge 
verwachtingen gelegd. Onrealistisch, maar ook volkomen irrati-
oneel, vindt Karen Maas. “Vaak gaat het om ouders die zelf op 
de armoedegrens zitten, aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
werken of een uitkering hebben. Niet direct een voorbeeld dus. 
Evengoed leggen ze een zware druk op hun kinderen.”

Ook Nurnaz Deniz19 wijst op de kloof tussen hoge verwach-
tingen en de feitelijke leefwereld thuis en in de buurt. Een  

LEVEN IN TWEE WERELDEN
Los van die straatcultuur, leiden migrantenjongeren van jongs 
af aan toch al een leven in twee werelden: de wereld thuis, met 
ouders die traditionele waarden uitdragen, en de wereld van de 
Nederlandse maatschappij, van school en (later) werk. Jonge-
ren kunnen daardoor in een spagaat raken en totaal de weg 
kwijtraken, weet Karen Maas in Tilburg17. Met haar project  
Samen Werkt18 ondersteunt zij jongeren die dreigen te ontspo-
ren. En omdat Tilburg een grote Turkse gemeenschap kent, 
zijn dat vooral jongeren uit die bevolkingsgroep. 

Het zijn voornamelijk de ‘gezinsmotto’s’ zoals Maas ze 
noemt, die voor grote druk zorgen. Zoals sociale stijging.  
“Migrantenouders willen dat kinderen het beter krijgen dan zij-
zelf. Dus moeten ze studeren voor een beroep met status, met 
uitstraling, met een bijbehorend inkomen. Favoriet zijn arts,  
advocaat en architect. De 3 A’s. Pas nog had ik hier een meis-
je die net haar masters Psychologie had gehaald. Mooi. Maar 
haar oma was verre van trots: waarom ben je geen arts gewor-
den? Met andere woorden: ze had wel de hersens, maar in de 
ogen van die oma toch gefaald.”

DRANG TOT SOCIALE STIJGING
Die drang tot sociale stijging, op zo’n specifieke manier  
bovendien, botst met wat kinderen op school te horen krijgen. 
“Daar is het, op de basisschool al: wat wil je worden, wat vind je 
leuk, waar droom je van. En later: wat kun je aan, wat past bij je? 
Docenten beseffen dat vaak niet. Die adviseren bijvoorbeeld 
praktijkschool als beste keuze voor een kind. Daar zijn ouders 
het dan faliekant mee oneens. Hun kind zal en moet advocaat 
worden. Ze willen er niet aan dat die optie er gewoon niet inzit. 
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Migrantenjongeren merken dat soort effecten zelfs al voor  
ze daadwerkelijk de arbeidsmarkt betreden. In het boek Fami-
lie is alles van Margalith Kleijwegt beklaagt de directie van het  
Calvijn College, een mbo-instelling in Amsterdam Nieuw-West, 
zich over de afwerende houding van bedrijven in de eigen om-
geving als het gaat om stageplaatsen. Liever werken ze met 
een ‘wit’ roc uit Hilversum, omdat leerlingen daar betrouwbaar-
der zijn in hun afspraken. 

Ook tijdens de FORUM expertmeeting Onzichtbare jongeren 
en de arbeidsmarkt kwamen verhalen los over discriminatie. 
Die is er, geen twijfel mogelijk. Maar hoe ga je daarmee om als 
jongere, werd vervolgens als vraag opgeworpen. Sommigen 
zien het als een prikkel om extra hun best te doen, voor an-
deren werkt discriminatie juist sterk demotiverend. Is het een 
reden om de arbeidsmarkt de rug toe te keren.

leefwereld die beperkt en weinig inspirerend is, zonder rolmodel-
len waaraan je je als jongere kunt spiegelen en optrekken. Het 
zijn niet bepaald factoren die bijdragen aan succes in opleiding  
en werk. Integendeel. Wat moet je als jongere die de status- 
beladen verwachtingen niet heeft kunnen waarmaken? Hoe geef 
je op een andere manier vorm aan je leven? Je staat er alleen 
voor, mag het helemaal zelf uitzoeken. 

DISCRIMINATIE
Soms lukt dat, soms ook totaal niet. De zoektocht naar een 
passende opleiding en loopbaan ontaardt in een opeenvolging 
van mislukkingen. Een glijbaan naar een uitzichtloos, anoniem 
bestaan. Thuis op de bank, geen diploma’s, geen werk, geen  
inkomen. Onzichtbaar. Wat moet je nog? Passiviteit slaat toe. Je 
voelt je gediscrimineerd, buitengesloten. Door de maatschappij, 
werkgevers, onderwijsinstellingen en wat al niet meer. 

Voor een deel is het inbeelding, zeker. Maar dat veel werkge-
vers niet staan te trappelen om (allochtone) probleemjongeren 
een kans te geven, valt niet te ontkennen. “Discriminatie blok-
keert de instroom van werkzoekenden uit migrantengroepen”-
signaleert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het  
Jaarrapport Integratie 2013. Zogenoemde statistische discrimi-
natie ligt hier volgens het SCP vaak aan ten grondslag. Dit houdt 
in dat (ongunstige) beelden over migrantengroepen van invloed 
zijn op de beslissing over een individuele werkzoekende uit die 
groep.20 
In tijden van recessie treedt dat effect in versterkte mate op. 
Bij een groter aanbod van werknemers zijn werkgevers selec-
tiever. “Er is dan meer ruimte voor de invloed van (onbewuste) 
vooroordelen en/of statistische discriminatie”, aldus het SCP. 
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VAST IN EIGEN WEB:  

DE MINDSET EN ANDERE 

STRUIKELBLO
KKEN

Opvoeding:
•   Ouders doen hun best kinderen een (naar hun oordeel)  

goede opvoeding te geven, maar kunnen in de praktijk 
slechts beperkt ondersteuning en begeleiding bieden.  
Vanwege meervoudige problematiek en/of omdat hun  
kennis van het Nederlandse onderwijssysteem en de  
arbeidsmarkt eenvoudigweg tekortschiet.

•   Focus binnen gezin en familie ligt op sociale stijging en  
statusgevoeligheid. Met als gevolg: negatieve feedback  
op afwijkingen, schaamte over schooluitval en werkloosheid, 
onhaalbare verwachtingen, en weinig oog voor de talenten, 
wensen en knelpunten van jongeren zelf. 

•   Ruimte en financiële vrijheid om stuurloos en passief te  
blijven – en in het geval van meisjes – om de tijd door te 
komen tot ze getrouwd en moeder zijn. 

Sociale omgeving:
•   Sterke invloed van peers en het straatleven, met als  

belangrijke kenmerken:
 •  Wantrouwen en afzetten tegen de maatschappij. 
•   Aanmoedigen van schooluitval, onaangepast  

gedrag, etc.
•   Beperkte leefomgeving (onderkant arbeidsmarkt en  

werkloosheid) en gebrek aan positieve rolmodellen.

Persoonlijke ervaringen:
•   Leven tussen twee culturen: de uitdaging een innerlijke 

balans te vinden tussen de referentiekaders van de eigen 
culturele achtergrond en de Nederlandse maatschappij. 

•   Teleurstellingen en afwijzingen tijdens het onderwijs en  
de eerste stappen op de arbeidsmarkt.

•   Discriminatie door en/of ontoegankelijkheid van onderwijs- 
instellingen, bemiddelingsinstanties en werkgevers.

SAMENVATTEND

OORZAKEN EN ACHTERGRONDEN
De situatie waar onzichtbare jongeren in terecht zijn gekomen, is de uitkomst van een ongelukkige wisselwerking tussen  
de opvoeding, de sociale omgeving en persoonlijke ervaringen waarmee zij zijn opgegroeid en die hen hebben gevormd.
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METEEN EEN GOEDE BAAN
Op dezelfde manier kijken migrantenjongeren volgens de  
Rotterdamse jongerenwerker Said Bouzian naar werk. Een 
krantenwijk lopen doe je niet, laagwaardig werk. “Ik heb een 
Marokkaanse jongen begeleid die wél kranten bezorgde, maar 
dat niet in zijn omgeving durfde te vertellen. Hij schaamde zich 
ervoor. Onbegrijpelijk. Op zo’n jongen moet je echt behoorlijk 
inpraten. Joh, ik heb vroeger zelf ook acht jaar een kranten-
wijk gelopen. Ik heb er veel geld mee verdiend, kon mijn eigen  
kleren kopen. Wees er trots op!”

Gaat het om een reguliere baan, dan komt die statusgevoelig- 
heid ook direct weer om de hoek kijken. Bouzian: “Het eerste 
wat gevraagd wordt is: ‘Wat verdien ik?’ Als het antwoord dan 
bijvoorbeeld is 1.200 euro, haakt men af. ‘Nee, daar doe ik 
het niet voor. Ik wil best aan de slag, maar dan wil ik 3.000 
euro verdienen.’ Let wel: we hebben het over zo’n onzichtbare 
jongere die zonder werk, zonder een opleiding te hebben afge-
maakt, thuis op de bank zit.”

LIEVER DOOD DAN IN GEEL PAK
Dan gaat het nog niet eens over de inhoudelijke kant van 
het werk. In een van de interviews van Nurnaz Deniz ver-
telt een jonge vrouw in een opwelling van openhartigheid dat  
zij als tegenprestatie voor een bijstandsuitkering in de groen-
voorziening moest werken: in een geel pak met laarzen aan  
parken schoonmaken. Ze ging liever dood dan op straat met dat 
pak door haar vrienden en kennissen herkend te worden. Einde  

De persoonlijke verhalen illustreren de negatieve spiraal waarin 
onzichtbare jongeren terecht zijn gekomen. Maar andere jonge-
ren die net zo weinig van huis uit meekregen en in dezelfde soort 
buurt opgroeiden, hebben wél hun weg weten te vinden. Waar-
om vervielen deze jongeren tot opgeven en afwachten, waar  
anderen de strijd bleven aangaan?  

SLACHTOFFERSYNDROOM
Patricia Zebeda, directrice21 van de Kandidatenmarkt in  
Amsterdam-West22, een sociale onderneming die jongeren van-
uit een uitzichtloze positie begeleidt naar werk, stage of opleiding, 
spreekt van een ‘slachtoffersyndroom’. Karakteristiek voor het 
merendeel van de jongeren dat bij haar binnenkomt. “Veel jonge-
ren schamen zich voor hun situatie. Soms blijven ze het liefst hele 
dagen in bed, in de hoop dat zich een wonder zal voltrekken.” 

SPAGAAT TUSSEN CULTUREN
Door de tegengestelde boodschappen buitenshuis en thuis – doen 
wat je leuk vindt versus de bijna verplichte sociale stijging – leven 
migrantenjongeren in een spanningsveld. Met soms desastreu-
ze effecten. Karen Maas van Samen Werkt in Tilburg: “Jongeren 
raken teleurgesteld als ze niet aan de verwachtingen van thuis 
kunnen voldoen. Dat voelt als falen. Als je met ze praat, merk je 
ook schaamte. Schaamte ten opzichte van jongeren die wel suc-
cesvol zijn. En ten opzichte van al die familie, buren en anderen uit 
de gemeenschap die allemaal vinden dat zij daar niet bij mogen 
achterblijven.”
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AVERSIE TEGEN INSTANTIES
Schoon schip maken lukt slecht met een schuld die als een  
molensteen om je nek hangt, zoveel is wel duidelijk. Maar er is 
meer dat onzichtbare jongeren ervan weerhoudt van de bank 
te komen. Negatieve ervaringen met gemeentelijke en uitke-
ringsinstanties bijvoorbeeld. Of verhalen daarover, van familie 
of vrienden. Die kunnen zich vastzetten tussen de oren en 
eveneens verlammend uitwerken. Hoe reëel die zijn, op de keper 
beschouwd, maakt dan verder niet meer uit.     

Findik Demir23, coördinator van Brug naar Werk-trajecten 
voor onzichtbare jongeren in Zaanstad: “Ambtenaren en jonge-
renwerkers worden vaak als te strak, te koel, te afstandelijk 
ervaren. Dan vormt zich een beeld van: ze doen niets voor ons. 
Dat heeft ook te maken met verwachtingen die jongeren heb-
ben. Als ze binnenkomen met een probleem, gaan ze ervan uit 
dat het voor hen wordt opgelost. Maar dat is niet de aanpak 
van de meeste instanties, ook niet van het RMC en het Jonge-
renloket. Kom je binnen met brieven, dan wordt verwacht dat je 
zelf belt. Maar juist voor deze categorie jongeren is dat nu juist 
te hoog gegrepen. Ze komen er zelf niet meer uit.”

Wat je vraagt, is niet wat je krijgt. Dat steekt jongeren moge-
lijk het meest. En vormt een extra reden om met een wijde 
boog om instanties als het Jongerenloket heen te lopen. Said 
Bouzian kan het zich nog wel voorstellen ook. “Als zo’n jongere 
dan eindelijk aanklopt voor hulp, wil hij werk. Werk om z’n 
schulden af te betalen. In plaats daarvan krijgt hij een traject 
aangeboden. Hij moet een opleiding gaan doen, een startkwa-
lificatie halen. Maar dat wil hij helemaal niet, daar staat zijn 
hoofd niet naar. Ik wil niet in een schoolbankje, zegt hij dan. Ik 
wil werk. Werken aan mijn toekomst.”

bijstandsuitkering, dat wel. Maar dat is dan maar zo.

SCHULDEN ALS LODEN LAST
Wat weerhoudt ze precies? Iedere onzichtbare jongere heeft 
zijn eigen verhaal. Of hij/zij dat nu wil vertellen of niet. Maar 
pratend met professionals die hen op andere gedachten pro-
beren te brengen, duiken een aantal factoren steeds weer op. 
Misschien wel de allerbelangrijkste: schulden. Onzichtbare jon-
geren gaan er opmerkelijk vaak onder gebukt. Ze dragen bij 
aan de situatie van onzichtbaarheid en staan stappen richting 
werk of opleiding in de weg. 

Patricia Zebeda: “Het merendeel van onze jongeren heeft 
schulden. Schulden waarvan je gaat janken. Dan heb ik over 
bedragen van tussen de 10.000 en 60.000 euro. Ja, hoe ont-
staan die? Je bent verplicht verzekerd tegen ziektekosten, ook 
als jongere zonder inkomen. Hoe moet je die premie betalen? 
Betaal je niet, dan komt er een incassobureau dat er nog weer 
een schep geld bovenop gooit. Dan zijn er de boetes, voor 
zwartrijden, voor rijden zonder helm. Ook die lopen steeds  
hoger op. Dure telefoonabonnementen niet te vergeten. En  
ga zo maar door.”

Schulden blokkeren positieve stappen naar werk of oplei-
ding, weet ook Said Bouzian. “Jongeren willen daar vanaf. Snel 
geld, veel geld, verdienen om ze af te betalen. Ze zijn niet ge-
interesseerd in trajecten, in opleidingen. Daar staat hun hoofd 
niet naar. Maar omdat ze geen startkwalificatie hebben, zijn die 
trajecten noodzakelijk, vindt het Jongerenloket. In Rotterdam  
is het vaak de trigger om te kiezen voor het criminele pad. Dat 
is voor hen een vorm van snel geld verdienen.”
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VOG ALS (VERONDERSTELD) STRUIKELBLOK
Nog een andere belemmering die het zoeken naar werk frus-
treert is een opgelegde detentie of taakstraf. Nogal wat on-
zichtbare jongeren lopen daar tegenop. Proberen ze hun leven 
weer een positieve draai te geven, dan krijgen ze te horen dat 
werk zoeken niet zo eenvoudig is. Steeds meer werkgevers 
vragen immers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 
Ook als het om stages gaat. 

Vaak laten jongeren zich afschrikken door straatpraatjes die 
simpelweg stellen dat je zonder VOG nergens meer aan de bak 
komt, is de ervaring van Findik Demir in Zaanstad. “Ze denken 
dat ze die VOG toch niet krijgen en gaan daarom op voorhand 
al niet meer op zoek naar een baan. Vooral door die anticipatie 
vormt de VOG een enorme drempel.”

Zelfs professionals die ex-gedetineerden coachen en bege-
leiden, weten soms niet dat de regelgeving rond VOG’s sinds 
2013 behoorlijk is versoepeld. De terugkijktermijn voor delicten 
is teruggebracht van vier naar twee jaar24, aanvragen worden 
‘op maat’ beoordeeld en delicten die niet relevant zijn voor de 
vacature staan de afgifte van een VOG niet in de weg. 

Hakim (25) heeft het allemaal aan den lijve ondervonden. Hij 
groeide op in een problematisch gezin, met broers die drugsver-
slaafd waren, te kampen hadden met schizofrenie of vastzaten 
voor crimineel gedrag. Toch ontwikkelde hij zich aanvankelijk 
boven verwachting. Van de havo ging hij naar het hbo, begon 
een economiestudie, een mooie baan lonkte. Het ging mis 
toen een van zijn broers plotseling overleed. De troost die zijn  
ouders hem thuis niet konden bieden, zocht hij in coffee-
shops en andere jongerentrefpunten. “Ik ging om met mensen  
van wie ik het gevoel had dat ze om me gaven. Ze waren  
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belangstellend, vriendelijk. Van het een kwam het ander: ik heb 
mij in die kringen laten verleiden tot drugssmokkel.” 

Hakim werd gepakt en veroordeeld tot anderhalf jaar cel. Met 
een enkelband om mocht hij na verloop van tijd zijn studie weer 
oppakken. Maar eenmaal vrij, viel hij in een zwart gat. Een 
uitkering liet lang op zich wachten, hij maakte schulden, pro-
beerde werk te vinden. In zijn eigen vakgebied bleek dat onmo-
gelijk. De detentie vormde het struikelblok. Dus probeerde hij 
het in een andere sector. “Op voorhand werd ik al ontmoedigd 
door de jongerencoach die ik had. Ik zou nergens een VOG 
voor kunnen krijgen. Dat bleek onjuist. Ik werd aangenomen 
als verzorger. Ja, iets heel anders. Maar voor dat werk kreeg 
ik wel degelijk een VOG. Zij het dan dat ik daar zelf heel wat 
moeite voor heb moeten doen”, aldus Hakim, die tegenwoordig 
als ervaringsdeskundige andere jongeren begeleidt om even-
eens ‘het licht te gaan zien’. 

EEN GEÏSOLEERD BESTAAN 
Een andere hinderpaal die jongeren in hun situatie gevangen 
houdt is isolatie. Nurnaz Deniz: “Met vrienden of kennissen die 
een hogere opleiding volgen of een baan hebben, is geen con-
tact meer. Ze worden door de eigen familie vaak met hen ver-
geleken; deze kennis of vriend is dus een rivaal geworden met 
wie ze geen contact meer willen. Vermoedelijk worden ze zo aan 
hun onvermogen, hun mislukken herinnerd. Bij de familie zelf 
kunnen ze met hun ideeën en teleurstellingen niet meer terecht; 
ze zijn niet geloofwaardig meer.”

Wat overblijft zijn mensen die in een vergelijkbare situatie van 
isolement zitten. Als je werk zoekt, heb je daar niet zoveel aan. 
Ze bieden je geen inspiratie en ingangen tot de arbeidsmarkt. 
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SAMENVATTEND

Vast in eigen web
De opvoeding, sociale omgeving en persoonlijke ervaringen 
hebben bij deze jongeren geleid tot een mindset waar ze zelf 
moeilijk uitkomen en die hun afstand tot de arbeidsmarkt ver-
sterkt:

•   Focus op snel maatschappelijk succes: niet voor een 
schijntje werken, meteen een goede baan.

•   Statusgevoelig en behoefte aan snel geld voor de aanschaf 
van statussymbolen. 

•   Schaamte over ’falen’ en beginnersbaantjes ten opzichte 
van familie en sociale omgeving.

•   Aversie tegen instanties (loketten, gemeente) en  
hiërarchische verhoudingen (liever eigen baas).

•    (Ingehouden) woede over (vermeend) onrecht en gebrek 
aan weerbaarheid.

•   Slachtofferperspectief en gebrek aan doorzettings- 
vermogen.

•   Gebrek aan zelfkennis en aan inzicht in eigen drijfveren 
(intrinsieke motivatie).

Struikelblokken
De stagnatie van deze jongeren in het onderwijs en op de 
arbeidsmarkt hangt in veel gevallen samen met en wordt  
versterkt door een samenspel van struikelblokken:

•   Allesoverheersende schulden.
•   Een verstoord levensritme.
•   Niet in staat  tot elementaire planning.
•   Moeite met het regelen van praktische zaken  

(bureaucratische rompslomp, zakelijke telefoontjes). 
•   Isolement en gebrek aan een netwerk dat hen vooruit  

kan helpen.
•   Soms: detentieverleden en/of (anticipatie op) problemen  

rond VOG.
•   Soms: emotionele en/of psychische problemen.
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te werpen. En dan zit hij weer thuis, met op zijn cv alleen een 
mbo 2-diploma van de koksschool, de enige opleiding die hij tot 
een goed einde wist te brengen. Hij weet het even niet meer. 
Ja, in de beveiliging zou hij wel willen werken. Maar omdat hij in 
aanraking is geweest met Justitie, lukt dat niet. Nou ja, wat hij 
ook nog wel zou willen: hoofdconducteur bij de NS. Maar dan 
moet iemand wel een goed woordje voor hem willen doen.

Wat Deniz opvalt, naast het verbijsterende afhaakgedrag, is 
een nijpend gebrek aan realiteitszin. Kansarme, onzichtbare jon-
geren willen een royaal salaris en een baan met status. Zo wil 
Mitchell niet zomaar conducteur worden, maar hoofdconducteur. 
Of met een strafblad in de beveiliging werken. “Jongeren dromen 
over een leven met glamour en glitter in het buitenland, terwijl ze 
duizenden euro’s aan schulden hebben en geen enkel inkomen. 
Of ze willen 1.600 euro netto per maand verdienen, maar weige-
ren ploegendiensten te draaien.”

PASSIVITEIT EN AFHANKELIJKHEID
Een ‘onzichtbaar’ bestaan verwijdert je verder en verder van 
het ‘normale’ leven. Alles wordt je te veel. Een brief posten is 
bij wijze van spreken al een opdracht die  de hele dag in beslag 
neemt. Eigenschappen als veerkracht, discipline en doorzet-
tingsvermogen – bij deze categorie jongeren vaak toch al niet 
zo sterk vertegenwoordigd – smelten weg. Passiviteit, moede-
loosheid en afhankelijkheid komen er voor in de plaats.

Met die houding komen jongeren bijna standaard binnen bij 
de Kandidatenmarkt, vertelt Patrica Zebeda. “De coach moet mij 

‘AFHAAKGEDRAG’
Teleurstellingen hopen zich op, moedeloosheid slaat toe, de 
laatste restjes zelfvertrouwen verdampen. En daar zit je dan als 
jongere, thuis op de bank. Onzichtbaar voor de maatschappij, de 
regie kwijt over je leven. Wat doet dat met je? Hoe werkt dat door 
in je mindset? Op je kijk op de wereld? Verschillend natuurlijk. 
Maar een aantal zaken komt wel opvallend vaak om de hoek 
kijken. Zoals het onvermogen om op langere termijn te denken, 
de consequenties van beslissingen te overzien. Dat verklaart het 
‘afhaakgedrag’, zo ongeveer een constante in de persoonlijke 
historie van onzichtbare jongeren. Heel gemakkelijk wordt een 
opleiding afgebroken, een baan(tje) opgegeven. Om vervolgens 
weer aan wat anders te beginnen. 

Zo vertelt de timide ogende Mahdia in de Kandidatenmarkt dat 
ze een paar jaar geleden abrupt stopte met haar pabo-opleiding. 
Bijna voltooid was die, ze zat in het vierde jaar. Haar vader was 
ziek, geeft ze als verklaring. Hij is inmiddels weer opgeknapt, 
maar werk vinden lukt Mahdia maar moeilijk. Af en toe zijn er 
kortlopende baantjes. Eigenlijk wil ze nog steeds graag aan de 
slag in het onderwijs. Maar hoe?

GEBREK AAN REALITEITSZIN
In de portretten die publiciste Nurnaz Deniz van onzichtbare jon-
geren maakte, vertelt Mitchell (23) dat hij in zijn jonge leven al 
dertig baantjes heeft gehad. Alle van korte duur. Het beviel hem 
niet, hij kon de druk niet aan, was onvoldoende gemotiveerd. 
Steeds was er wel weer een reden om de handdoek in de ring 
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Die buitenkant, die façade, zet de buitenwacht gemakkelijk 
op het verkeerde been. Zelfs een man als stadsdeelvoorzitter 
Aamed Baâdoud van Amsterdam Nieuw-West raakte er aanvan-
kelijk door in verwarring. Het viel hem op wanneer hij op de fiets 
door de wijk ging hoeveel jonge mannen tussen de achtien en 
dertig overdag rondhingen. Voor zijn gevoel klopte er iets niet. 
Als hij de jongens aansprak, antwoordden ze hem beleefd en 
zeiden dat het goed met ze ging. Nee, ze hadden geen werk en 
ze woonden nog thuis, maar ze gingen ervan uit dat alle proble-
men binnenkort opgelost waren. “Ze hadden een glazige blik in 
hun ogen als ik vroeg: ‘Waar denk je dat je over tien jaar zit? Wat 
heb je dan bereikt? Wil je straks een vrouw en kinderen? Hoe 
ben je van plan dat aan te pakken als je geen werk hebt?’. Alsof 
ze niet beseften dat je iets moet ondernemen als je een baan en 
een huis wilt.”25 

GEFLATTEERD ZELFBEELD
Een geflatteerd zelfbeeld, noemt Ugur Yusma van Brug naar 
Werk in Zaanstad het. “Overpositief gedrag. Alles kunnen ze. 
Manager? Geen probleem. Ook al hebben ze nog niet eens het 
vmbo kunnen voltooien. Wat maakt het uit. Diploma’s hebben 
ze helemaal niet nodig. ‘Ik kan goed praten, je kunt me overal 
neerzetten.’ Aan ons om ze terug op aarde te brengen en reële 
doelen te stellen. Kleine, overzichtelijke doelen. Alleen dan is 
beweging mogelijk.”

‘VANZELFSPREKEND GEDRAG’ NIET VANZELFSPREKEND
Wijkt zo’n jongere uit naar een laagdrempelig alternatief  
zoals de Amsterdamse Kandidatenmarkt, dan komen nog wat  
andere belemmeringen aan het licht die het behoorlijk lastig 

helpen, hoor ik dan. Nou nee, zo werkt het hier niet. Jij gaat eerst 
háár helpen, iets voor ons betekenen hier. Je komt binnen en 
verwacht dat we alles voor jou gaan doen? Waarom? Wat heb jij 
tot nu toe gedaan voor de maatschappij?”

Die directe, confronterende aanpak werpt vruchten af. “Jon-
geren krijgen de kans zich nuttig te voelen. Ze worden ook (ein-
delijk) gedwongen over zichzelf na te denken. Ze moeten onder 
woorden brengen hoe ze in het leven staan, wat hun verwach-
tingen zijn en hoe ze doelen die ze zich stellen, denken te be-
reiken.” 

FAÇADE VAN ZELFVERTROUWEN
Dat ze een tamelijk treurig leven leiden, zul je niet gauw horen uit 
de mond van onzichtbare jongeren. Zeker niet bij een eerste ken-
nismaking. Dan komen ze vaak zelfverzekerd, uitgebalanceerd 
over, geven de sociaal wenselijke antwoorden, is de ervaring 
van Nurnaz Deniz. “Maar bij het vorderen van het gesprek, als 
ze hun gesprekspartner vertrouwen, komen de twijfels en laten 
ze de onzekerheden en de eenzaamheid zien. ‘Ze kennen mijn 
ware ik’ niet, zoals een van hen het zei. En: ‘Ik laat me niet meer 
pakken’.”

Bij een andere categorie, jongeren die in een betrekkelijk sta-
biel ‘warm nest’ zijn opgegroeid, ligt het anders. “Die zijn meer 
naar binnen gericht. Komen bijna timide over en kampen vaak 
met psychische problemen. Door hun zinnen heen hoor je inge-
houden woede of schaamte. ‘Ik laat me niet zomaar comman-
deren’, zoals een van de jongeren zei. Of: ‘Ik sluit mijn ogen niet 
voor onrecht, ook niet als het een ander treft. De leidinggevende 
moet zich dan maar verantwoorden over het waaom.’ Gebeurt 
dit niet, dan gaan ze weg, al betekent dat geen geld.”
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maken aan de slag te gaan. Noem het maar elementaire werk-
nemersvaardigheden. Of sociale spelregels, gedragingen die 
je als vanzelfsprekend veronderstelt. Maar die dat voor jonge-
ren uit de categorie onzichtbaar allerminst zijn. Begin erover bij  
Patricia Zebeda, en er volgt een stroom hilarische voorbeelden. 
“Tijdens een feedbackgesprek vertelt Murat hoe zijn sollicitatie 
gesprek verliep. Hier hadden we hem geholpen met een per-
fect cv en dito sollicitatiebrief. Hij kreeg de gebruikelijke solli-
citatievragen zoals ‘Waar ben je goed in’ en ‘Vertel eens iets 
over jezelf’. Daar begreep hij niets van. ‘Dat staat toch al in de 
brief‘, had hij wat geïrriteerd geantwoord. Heel lang duurde het  
gesprek vervolgens niet meer.”

In de Kandidatenfabriek mogen collega-werkzoekenden dan 
reageren. Maar in eerste instantie kreeg Murat alleen maar  
bijval, aldus Zebeda. “Geloof me, ze weten het écht niet. Heel 
basale dingen, ja. Maar het merendeel van deze jongeren komt 
uit milieus waarin ouders niet gestudeerd hebben, vaak zelf ook 
werkloos zijn. Er is geen reflectie, er zijn geen rolmodellen.”

Jongerenwerker Said Bouzian heeft ook nog wel wat Rotter-
damse voorbeelden. Hij vertelt over Rashid, een Marokkaanse 
jongen die zich erover verbaasde dat hij was afgewezen bij de 
intake voor een mbo-opleiding. “Ik wist hoe hij erbij had gezeten. 
Onderuit. Omgedraaid petje op zijn hoofd, een houding van ‘wie 
maakt me wat’. Dan moet je toch gewoon uitleggen dat dit niet 
de juiste manier is. Dat het ertoe doet hoe je ergens binnenkomt, 
hoe je gekleed bent, welke houding je aanneemt. ‘Jij straalt uit: ik 
zal jullie het eens even vertellen. Nee, het is precies omgekeerd: 
die mensen gaan jóu wat zeggen!”

Rollenspel tijdens training solliciteren
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BIJZONDERE  

CATEGORIEEN  

ONZICHTBARE 

 JO
NGEREN

SAMENVATTEND

KARAKTERISTIEKE HOUDINGEN EN GEDRAGINGEN
De mindset en vastgelopen positie van onzichtbare jongeren 
leidt tot zichzelf versterkende attitudes en gedrag:

•   Afhaakgedrag: steeds iets anders beginnen, niets  
afmaken.

•  Passieve houding, lethargie.
•   Gebrek aan realiteitszin over de mogelijkheden tot snel  

maatschappelijk succes.
•    Façade als zelfbescherming (trots, schaamte),  

gekenmerkt door: 
•  Overdreven stoer gedrag 
•  Schijn van onverschilligheid: geen hulp nodig hebben 
•  Misplaatst optimisme over eigen situatie en  
  perspectieven 
•  Overschatting van eigen capaciteiten 
•  Overdreven hang naar privacy 
•  Sociale behendigheid richting hulpverleners  
   (wenselijk gedrag vertonen)

•   Onaangepast gedrag: gebrek aan kennis van elementaire  
omgangsregels.
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uitmaken van de categorie onzichtbare jongeren. Zonder werk, 
zonder inkomen thuis op de bank.  

Allochtone meiden met een lage of middelbare opleiding zijn 
vaker werkloos dan allochtone jongens en autochtone meiden.26 

Een startkwalificatie – een opleiding op minimaal mbo 2-niveau 
– is voor hen blijkbaar niet genoeg om te gaan werken. Op de 
een of andere manier hebben ouders daar veel minder moeite 
mee dan wanneer het om jongens gaat. Niet zo vreemd, vindt 
Nurnaz Deniz. Want deze meisjes volgen impliciet het rolmodel 
van hun niet-werkende moeder en tantes. Daarin past ook een 
vroeg huwelijk. “Voor ouders is dat een moment van opluchting. 
De opvoeding is volbracht wanneer de dochter zonder haar eer 
te verliezen is getrouwd. De ouders hebben haar eer dus effec-
tief weten te beschermen.”

Karen Maas van Samen Werkt in Tilburg herkent dat beeld: 
“In de Turkse gemeenschap, daar heb ik het meest mee te ma-
ken, wordt van meisjes hetzelfde verwacht als van jongens. Dat 
wil zeggen: zo lang het om opleiding gaat. Werken hoeft niet per 
se; een meisje gaat toch trouwen en krijgt kinderen. Een jaar of 
langer thuis zitten wordt niet als een probleem gezien. Voor 
vrouwen is de sociale stijging, van cruciaal belang in Turkse ge-
zinnen, al gerealiseerd als ze een opleiding hebben gehad. In de 
kern gaat het om het kunnen lezen en schrijven. Bedenk wel: de 
eerste generatie vrouwen was analfabeet. 

”Ook in de Marokkaanse gemeenschap is het niet ongebruike-
lijk dat van meisjes wordt geaccepteerd dat ze thuis wachten en 
dromen van een ‘prins’, trouwen, een witte jurk en wat daar  

PROBLEEMGROEP OF NIET?
Jongeren, vaker man dan vrouw, met een migrantenachter-
grond, zonder werk en startkwalificatie, vormen de mainstream 
van onzichtbare jongeren. Maar nog andere groepen vallen  
onder de definitie: 
1   Allochtone meisjes die geen opleiding meer volgen en zonder 

werk thuis ‘verstopt’ zitten.
2   Jongeren die door hun ouders worden gepamperd, niet hoe-

ven te werken en daar ook niet de urgentie toe voelen.
3   Jongeren met zware multiproblematiek, zoals verslaving en/of 

psychiatrische ziektebeelden. 
4   Jongeren die gerekend moeten worden tot de hardcore crimi-

nelen 

Is er wel sprake van een probleem? Die vraag kun je stellen 
bij de eerste twee categorieën. Moet er beleid voor ontwikkeld 
worden? En zo ja, wat voor beleid? Daar kun je verschillend over 
denken. Dat de derde en vierde categorie een probleem vormen, 
is evident. Maar een terugleiding naar regulier werk is voor de 
derde categorie te hoog gegrepen, en voor de vierde voorlopig 
een gepasseerd station.  

ALLOCHTONE MEISJES
Van allochtone meisjes is bekend dat ze het op school stukken 
beter doen dan jongens. Misschien omdat ze van hun ouders de 
straat niet op mogen en dus minder snel worden afgeleid. Maar 
hebben ze eenmaal een diploma, dan kunnen ook zij deel gaan 
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‘Een goede meid is op haar toekomst voorbereid’ hield de over-
heid meisjes ooit voor. Maar dat is lang geleden. Autochtone 
meisjes hebben zulke aansporingen ook niet meer nodig. Jonge 
migrantenvrouwen waarschijnlijk wel. Economische zelfstandig-
heid is tenslotte een groot goed. Huwelijken kunnen stuklopen 

verder bij hoort. Werken hoeft niet echt, een nederig baantje als 
winkelhulpje of schoonmaakster al helemaal niet. Ook als er qua 
opleiding niet veel meer inzit op de arbeidsmarkt. In haar boek 
Familie is alles schetst Margarith Kleijwegt de leefwereld van 
Aziza (24). Ze wil dolgraag werken, maar zelfs bij Albert Heijn en 
Dirk van den Broek maakt ze geen kans: te oud. Haar mbo- 
opleiding maakte ze niet af. Ze fantaseerde over een toekomst als 
echtgenote en als moeder. Ze wilde trouwen, een gezinnetje stich-
ten. Dat leek aanvankelijk goed te lukken. Maar de verre neef in 
Turkije die graag zijn leven met haar wilde delen, mocht niet zo-
maar mee naar Nederland. Ze reisde daarom alleen  
terug, beviel van een dochter en moest aankloppen bij de sociale 
dienst. Vervolgens besloot ze dan maar bij Mustafa in Turkije te 
gaan wonen. Daar hield ze het maar acht maanden uit. “We had-
den geen eigen huis, we woonden in bij de ouders van Mustafa. 
Zij waren aardig, maar het was er altijd druk, er kwamen voort- 
durend mensen over de vloer, ik had geen enkele privacy.” 

STOM GEWEEST
Terug in Nederland kon ze als productiemedewerkster aan de 
slag op de bloemenveiling. Ze woonde bij haar ouders, haar fa-
milie stond dag en nacht voor haar klaar. Toen haar man eindelijk 
naar Nederland mocht komen, trokken ze in bij Mustafa’s broer 
in Tilburg. Haar man vond werk in een Turkse winkel, zelf zit 
ze na een kortlopend baantje thuis. Ze wil aan het werk, ook al 
omdat het gezin geld nodig heeft. Ze solliciteert zich suf, maar 
wordt voortdurend afgewezen. Spijt heeft ze. Ze neemt het zich-
zelf vooral kwalijk dat ze nu zonder diploma’s zit. “Ik wou dat ik 
de tijd kon terugdraaien. Ik ben zo stom geweest, zo dom, maar 
school interesseerde me echt niet in die tijd.”  
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lijden aan psychiatrische aandoeningen, zijn dakloos en/of kam-
pen met nog andere narigheid. Dat alles staat begeleiding naar 
werk of scholing, op welke manier dan ook, in de weg. Hulp van 
heel andere aard is hier in eerste instantie geboden. 

HARDCORE CRIMINELEN
Vooral in Amsterdam-West raken opvallend veel Marokkaan-
se jongens verzeild in de criminaliteit en stromen door naar de 
zware misdaad. In het weekblad Elsevier schetst Gerlof Leistra 
hun ‘carrière’. “De straat fungeert als hogeschool voor de mis-
daad, de gevangenis als de universiteit. Hier leert de beginner 
de kneepjes van het vak van oude rotten en doet hij zijn contac-
ten op.”

Een gewapende overval op klaarlichte dag is voor deze jonge 
criminelen bijna routine. ‘Even pinnen bij de juwelier’, noemen 
ze dat. Met het geld hangen ze de bink uit, ’s zomers veelal in 
de populaire nachtclubs in Tanger en Marrakech. De handel in 
drugs, vooral cocaïne, levert nog extra ‘vakantiegeld’ op. Zelf lo-
pen ze beperkt gevaar. Risicovol werk besteden ze uit aan jonge 
landgenoten, de ‘voetsoldaten’.

Normaal werken hoef je niet op deze manier. Een echte 
(school)opleiding is overbodig, een uitkering is er voor losers. Het 
zijn onzichtbare jongeren pur sang. Totaal onbereikbaar voor het 
Jongerenloket en outreachende jongerenwerkers. Een mogelijk-
heid tot resocialiseren bestaat er tijdens detentie. Maar deze 
hardcore criminelen laten zich niet zomaar bijsturen. Dit vergt 
veel begeleiding28. Het enige goede nieuws is dat ze doorgaans  
stoppen rond hun 35ste. Dan hebben ze vaak een relatie en kie-
zen ze voor een rustiger gezinsleven.29 

en zonder startkwalificatie heb je dan direct een probleem. “Ook 
in meisjes moeten we als samenleving investeren”, vindt Nurnaz 
Deniz. “Tijdelijk veroorzaken ze dan misschien geen last, maar 
je moet hier echt op lange termijn denken. Kies voor een aparte 
aanpak: benader deze meiden bijvoorbeeld als ze in een groep 
bijeen zijn. Ze doen heel veel samen. Maak gebruik van rolmo-
dellen én van de ouders.” 

‘PRINSJES’ EN ‘PRINSESJES’
Ze zijn overbeschermd, alles wordt thuis voor hen geregeld. Het 
is vader en moeder voor en na. Hun ouders zetten ze op een 
voetstuk, deze ‘prinsjes’ en ‘prinsesjes’. Werken hoeft niet, ein-
delijk eens een opleiding afronden evenmin. Hebben ze zin in 
een wereldreis: leuk, ga je gang, geniet ervan. ‘’Word dan maar 
eens 21”, werpt Susan Pfaff27 van het Jongerenloket in Zaanstad 
op. “Ze zullen toch ooit zelfstandig moeten gaan leven. Hoelang 
blijft dat thuis nog goed gaan?” 

Het gaat hier overwegend om autochtone gezinnen. Ouders 
leven in welstand, kunnen zich permitteren hun kinderen te blij-
ven pamperen, ook al zijn ze de volwassen leeftijd ruimschoots 
gepasseerd. Niet direct de doelgroep waar FORUM, Instituut 
voor Multiculturele Vraagstukken, zich op richt. Om die reden  
laten we deze categorie van onzichtbare jongeren dan ook ver-
der buiten beschouwing.

MULTIPROBLEEMJONGEREN
Ook de groep van jongeren die met zware multiproblematiek 
kampen, valt buiten het bestek van deze verkenning. Dat zij geen 
werk hebben en geen scholing volgen, heeft primair te maken 
met problematiek op andere levensgebieden. Ze zijn verslaafd, 
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“Ik praat met jongeren op hun eigen plek, binnen hun eigen ter-
ritorium. Dat kan overal zijn: in een buurthuis, de moskee, de 
sportschool. Het schept direct een andere sfeer. Ik sla een wat 
informele toon aan, probeer problemen als het kan wat te ver-
zachten, gebruik een beetje humor. Op die manier lukt het vaak 
jongeren te motiveren om de draad weer op te pakken.” 

Jongeren zelf kunnen een belangrijke rol spelen om leeftijds-
genoten ontvankelijk te maken voor begeleiding. Zij kunnen uit 
eigen ervaring vertellen wat je eraan hebt. En misschien nog 
belangrijker, duidelijk maken dat je niet de enige bent die hulp 
nodig heeft. In Leeuwarden hebben Brug naar Werk-jongeren 
daarom de werkgroep Jongeren voor Jongeren opgericht. Hun 
belangrijkste taak: voormalige lotgenoten actief aanspreken, 
aanmoedigen stappen te ondernemen en de weg wijzen naar 
de instanties die hen kunnen helpen. Het initiatief past goed in 
de visie van gedeeld burgerschap en het nemen van eigen ver-
antwoordelijkheid. 

OUDERS ERBIJ BETREKKEN
Soms lukt het ouders te betrekken bij dit soort ‘werving’.  
Findik Demir in Zaanstad heeft daar goede ervaringen mee. 
“Een moeder die over onze Brug naar Werk-trajecten had ge-
hoord vroeg mij haar zoon daarover te benaderen. Zelf kon ze 
hem nergens toe bewegen. Pas later hebben we hem verteld 
welke rol zijn moeder had gespeeld.” 

Gaat het om meisjes, dan zijn die moeders zelfs bijna onmis-
baar. Meisjes die van school zijn en niet werken, komen vaak 

EEN UITWEG UIT DE IMPASSE
Onzichtbare jongeren zitten in een impasse waar ze zelf niet uit 
kunnen komen, mijden de instanties die hulp kunnen bieden en 
verschuilen zich achter een façade. Onbereikbaar voor reguliere 
instanties. Maar met de juiste benadering wel degelijk ontvanke-
lijk voor hulp. Aan de hand van praktijkvoorbeelden brengen we 
de cruciale elementen van een effectieve aanpak in kaart.

Karen Maas van het project Samen Werkt in Tilburg vat de 
hoge drempel naar reguliere begeleiding kort maar krachtig  
samen: “Migrantenjongeren met problemen, die onzichtbaar 
zijn geraakt, kloppen niet uit zichzelf aan bij het RMC of het 
Jongerenloket. Ze wantrouwen gemeentelijke instanties. Be-
geleiding van thuis uit ontbreekt. En alleen komen ze er niet 
uit. Daarom is er voor deze groep een ander soort toeleidings- 
traject nodig. Een traject op maat.” 

Allereerst moeten jongeren, onzichtbaar of niet, de stap naar 
begeleiding, naar een nieuwe start, durven zetten. Al dan niet 
aangespoord door de omgeving, vrienden of familie met posi-
tieve ervaringen. Voor heel wat jongeren uit de categorie on-
zichtbaar vormt dat nu juist een enorme hobbel. Die naarmate 
ze langer thuis zitten, alleen maar groter wordt. Om die reden 
is een outreachende aanpak noodzakelijk. 

OUTREACHEND WERKEN
En outreachende benadering betekent dat je echt op jongeren 
af moet stappen, weet jongerencoach Ugur Yusma van zijn  
ervaringen met de FORUM-pilot Brug naar Werk1 in Zaanstad. 
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Op die manier krijgt een eigen plek waar altijd iemand is om 
hulpzoekende jongeren op te vangen, vanzelf een aantrekken-
de werking. Met dat idee houdt de werkgroep Jongeren voor 
Jongeren in Leeuwarden kwartier in een huiselijk aangeklede 
ontmoetingsruimte, waar jongeren zich op hun gemak voelen en 
waar op gezette tijden iemand is om hen op te vangen.

helemaal nergens meer. Van hun moeders horen wij dat ze thuis 
zitten.” 

Ook het informele circuit speelt een belangrijke rol. In  
Amsterdam vertelt Patricia Zebeda van de Kandidatenmarkt dat 
zij niet al te veel moeite meer hoeft te doen om jongeren te be-
naderen. “Ze horen van elkaar over ons, en lopen zelf binnen.”
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het jongerenwerk en het Jongerenloket: er is geen warme over-
dracht, en al helemaal geen contact om elkaar op de hoogte te 
houden. Het zijn gescheiden werelden”.

VERTROUWEN WINNEN
“Het kost tijd om vertrouwen te kweken”, vertelt Karen Maas. “In 
eerste instantie waren er maar weinig aanmeldingen voor het 
project Samen Werkt, bedoeld om jongeren in Tilburg naar werk 
te begeleiden. Aanmelden is erkennen dat je gefaald hebt. En 
zo’n project is in de beleving van de doelgroep ook maar weer 
een bureaucratische instantie die niets voor je doet. Totdat de 
zoon van de imam zich had aangemeld. Daarna begon het  
te lopen: de ouders kregen vertrouwen, en die spoorden hun 
jongeren aan. Uiteindelijk willen jongeren maatschappelijk suc-
ces, en snel geld verdienen: daar kun je ze op aanspreken.”

“Je moet ook kunnen laten zien dat je echt iets te bieden hebt”, 
benadrukt Findik Demir uit Zaanstad. “Dat je er echt voor hen zal 
zijn, dat je met ze meedenkt, en dat je ze ook echt vooruit kunt 
helpen. Je kweekt geloofwaardigheid als je anderen al aan werk 
hebt geholpen. Als jongeren weten dat je werkgevers kent en 
ingangen hebt. En je hun reële mogelijkheden kunt bieden om 
maatschappelijk iets te bereiken.”

EMPATHIE ONMISBAAR
Onmisbaar bij dit alles is empathie. “Alles begint met vertrou-
wen”, stelt Nurnaz Deniz. “Daarvoor is de toonzetting heel  
belangrijk. Belangrijk voor deze categorie jongeren is dat je ze 
in hun waarde laat. Zodra uit de ondertoon blijkt dat je op ze 
neerkijkt, of vooropgezette ideeën hebt over wat er moet gebeu-
ren, houdt het gesprek op. Je moet van mens tot mens met hen 

SLEUTELFIGUREN ALS INTERMEDIAIRS
Sleutelfiguren binnen migrantengroepen kunnen een belangrijke 
rol spelen om jongeren te bereiken. “In Zaanstad krijgen we voor 
Brug naar Werk-trajecten veel jongeren via het straathoekwerk, 
het buurthuis en een lokale stichting voor jonge vluchtelingen”, 
vertelt Findik Demir. “Ook kwam een aantal jongeren via de mos-
kee. We hebben het bestuur uitgebreid verteld over ons aanbod, 
en gevraagd flyers neer te leggen op vrijdagen. Dat wekt ver-
trouwen bij de groep die daar komt.”

Voorzichtigheid is overigens wel geboden. Andere jongeren 
kunnen het project associëren met de moskee en/of een religi-
euze stroming. “Het is daarom belangrijk om jongeren via veel 
verschillende kanalen aan te trekken”, benadrukt Demir. “Zodat 
je gemengde groepen krijgt en duidelijk maakt dat iedereen wel-
kom is.”  

Outreachend werken is belangrijk om onzichtbare jongeren in 
beweging te krijgen. Maar dat niet alleen: als het eenmaal lukt 
ze in een formeel ondersteuningstraject geplaatst te krijgen, is 
het zaak de vinger aan de pols te houden. Dat is nog niet zo 
gemakkelijk, vertelt Said Bouzian. Als jongerenwerker in Rotter-
dam-Noord kent hij alle jongeren die in zijn wijk op straat rond-
hangen. “Er is meer afstemming nodig tussen het jongerenloket 
en jongerenwerk. Ik kan jongeren wel zo ver krijgen dat ze aan 
het werk willen. Maar als ze eenmaal staan ingeschreven bij het 
Jongerenloket, houden ze zich niet aan de afspraken. Komen ze 
niet opdagen, of veel te laat. Ze missen de discipline. Ze hebben 
een te chaotisch leefritme. Het Jongerenloket kan ze niet inten-
sief begeleiden, dat snap ik heel goed. Maar ik zie deze jonge-
ren dagelijks. Als ik weet dat ze ergens moeten zijn, kan ik hen 
aansturen. Helaas zijn er geen samenwerkingsafspraken tussen 

C
R

U
C

IA
LE

 E
LE

M
E

N
TE

N
 V

O
O

R
 E

E
N

 E
FF

EC
TI

E
V

E
 A

A
N

PA
K



32 33

toestemming voor te krijgen, maar via via is het toch gelukt. Het 
begint al met het fouilleren bij binnenkomst, de detectiepoortjes 
waar je door moet. Dat is al niet leuk. En binnen zag ik jongens 
kijken naar de naambordjes op de cellen: Karim, Ali, Mustafa… 
‘Shit man, verdomd. Ze hebben toch gelijk. De meesten hier zijn 
van Marokkaanse komaf’, hoorde ik ze zeggen. Kijk, dan heb 
ik ze waar ik wil. Sommigen herkenden ook jongens die binnen 
zaten. Het eerste wat die laatsten zeiden was: ‘Zorg dat je hier 
nóóit komt.’” 

“Als iemand naar buiten komt, heeft hij een bepaalde sta-
tus. Wij proberen dat om te draaien. ‘Je bent gewoon een heel  
domme, zielige knul als je daar zit.’ Wat men zich ook niet reali-
seert is dat je tijdens die detentie je vrijheid echt volkomen kwijt 
bent. ‘Als m’n zus trouwt, mag ik daar toch wel bij zijn?’ vroeg er 
eentje. ‘Nou nee, want je zit vast.’ Op die manier bewerkstellig je 
dat jongeren bewuster omgaan met hun gedrag. Het is niet stoer 
om daar te zitten, vertellen we ze. Ook al zeggen je vrienden op 
straat dat dat wel zo is.”

GEEN BLIKJES WEGGOOIEN
Wat ook helpt, is jongens even uit hun omgeving weghalen, ver-
volgt Bouzian. “Al is het maar een enkele dag. Want die omge-
ving beïnvloedt het gedrag en houding in hoge mate. Zo ben 
ik een keer met een groepje jongens naar Roermond geweest. 
Waarom Roermond? Omdat je daar een grote outletstore met 
dure merken hebt. Dat was de trigger. Maar waar het echt om 
ging was om ze te confronteren met een andere setting. Dat 
werkte wonderwel. Ze voelden dat er naar hen werd gekeken. 
Dat het er anders aan toeging dan in Rotterdam. ‘Hé, we kun-
nen hier niet zomaar lopen schreeuwen. Geen blikjes weggooien!  

praten, niet vanuit een functie.”
“Ze willen niet nóg een keer teleurgesteld worden. En dus 

schermen ze zich af, verschuilen zich achter een façade. Totdat 
je daar doorheen weet te prikken. Laat zien dat je die onverschil-
ligheid niet gelooft – maar wel aan hun kant staat en met hen 
méé wilt denken.” 

KNOP OMZETTEN
Binnen de pilot Brug naar Werk verzorgde Abkader Chrifi  
empowermenttrainingen. Hij heeft zijn eigen manier om door de 
façade van jongeren heen te breken. Op basis van zijn eigen 
levensloop, van straatjochie via verslaafde tot succesvol onder-
nemer, ontwikkelde hij een methode ‘om jongeren de kunst van 
het leven bij te brengen’, zoals hij het zelf noemt. “Zelf de regie 
over je leven nemen – en niet afwachten tot anderen zeggen wat 
je moet doen. Dat leer je niet op school.” 

“Eerst vraag ik zo’n jongere wat hij de hele dag doet. En waar 
hij zijn geld vandaan haalt. Ik geef complimenten, maar daag 
hem ook uit. Als blijkt dat hij wel eens inbraken heeft gepleegd, 
ga ik daar op door: ‘Heb je je laten pakken? Dan ben je niet zo’n 
goede inbreker. Moet je niet eens wat anders gaan doen?’ Het 
gaat erom ze voor een duidelijke keuze te stellen, tussen aanha-
ken of onzichtbaar blijven.”

CONFRONTERENDE METHODIEKEN
Said Bouzian doet er als jongerenwerker in Rotterdam-Noord 
alles aan om jongeren in de juiste mindset te krijgen. Soms  
met confronterende methodieken. “Met een groep jongeren die 
aan het afglijden was, heb ik vorig jaar een bezoek gebracht aan 
een jeugdgevangenis. Helemaal niet zo gemakkelijk om daar 
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En de lethargie, zo snel mogelijk. Daarvoor is het belangrijk om, 
hoe moeilijk ook, je situatie onder ogen te zien. Te erkennen dat 
het zo niet verder kan. Pas dan kun je uit de impasse komen. 
Eerst moet die knop om.” 

Je bent verantwoordelijk voor jezelf, voor je eigen leven, is  
Zebeda’s boodschap aan nieuwkomers. ‘Mensen in hun kracht 
zetten’, noemt ze dat. Door jongeren zelf direct wat taken te ge-
ven in de Kandidatenmarktorganisatie, ze in contact te brengen 
met lotgenoten en bewust te maken van hun talenten, is vaak al 
heel snel sprake van een kantelpunt. Jongeren die de stap naar 
de Kandidatenmarkt eenmaal hebben durven zetten, voelen zich 
vaak enorm opgelucht, vertelt Zebeda. “Er komen jongens hier 
binnen die zeggen: mevrouw, ik ben doodmoe van de hele dag 
nietsdoen, moe van het denken over wat ik zou moeten doen. 
Moe van de schulden. Ik haat mezelf.” 

Een beetje uit elkaar gaan, anders krijgen we de beveiliging 
achter ons aan.’ Jongens gaan nadenken hoe ze zich moeten 
gaan gedragen. Voor het eerst misschien wel. En merken zelf 
dat gedrag dat op de Lijnbaan in Rotterdam heel normaal is, in 
Roermond – of elders – absoluut niet kan. Zoiets werkt alleen 
bij jonge jongens, die je nog kunt kneden. Bij hen kun je door dit 
soort acties nog het verschil maken. Het verschil tussen oplei-
ding of werk en het criminele circuit.” 

VERANDEREN MET DWANG OF DRANG
Afglijden naar criminaliteit moet je als jongerenwerker voorko-
men. Dat staat voorop. Maar helaas lukt dat niet altijd. Komt 
zo’n jonge jongen in aanraking met justitie, dan is echter nog 
niet alles verloren, weet Bouzian. ”Hoe gek het ook klinkt, voor 
jongeren onder de achttien die dreigen te ontsporen kan het  
heilzaam uitwerken als ze een half jaar in detentie zitten. Gedu-
rende die tijd krijgen ze een soort heropvoeding. Binnen heeft 
zo’n jongen structuur. Hij krijgt lessen, mag trainen. Slaapt op 
tijd, staat op tijd op. Waardoor er rust ontstaat in het hoofd. Oké, 
het is wel straf. Er wordt je natuurlijk een stukje vrijheid ont- 
nomen. En zo’n detentie drukt een stempel op je. Je hebt nader-
hand een strafblad, waar je last van kan hebben. Maar het geeft 
ook de kans een gewoon leven te gaan leiden, met een normaal 
ritme. Dat is vaak helemaal zoek.”

Een switch in de alledaagse belevingswereld, zou je het kun-
nen noemen. Maar zonder strenge cipiers lukt dat meestal ook 
wel. Gelukkig maar. Wat zachte drang is voldoende, blijkt uit  
de woorden van Patricia Zebeda van de Kandidatenmarkt in 
Amsterdam. “Zodra jongeren hier binnen komen lopen, werken 
we aan hun mindset. Allereerst moet dat slachtoffergevoel weg. 
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SAMENVATTEND

BEREIKEN EN BINDEN

Outreachende benadering:
•   Jongeren op een directe, persoonlijke manier helpen  

de eerste stap te zetten naar een nieuwe start.
•   Ouders, vrienden en anderen in hun omgeving bij de  

‘werving’ betrekken.
•   Andere jongeren inzetten om te motiveren en aan te  

moedigen om in beweging te komen.
•   Sleutelfiguren binnen migrantengroepen als vertrouwen-

wekkende intermediairs.
•   ‘Warme overdracht’ naar formele instanties en ook daarna 

de vinger aan de pols houden om uitval te voorkomen.
•  Inzichtelijk maken dat je reële kansen kunt bieden. 

Uit de impasse halen:
•   Vertrouwen wekken op basis van herkenning, persoonlijke 

betrokkenheid en gelijkwaardigheid.
•   Oplossingsgericht meedenken vanuit het perspectief van 

de jongeren.
•   Door de façade van onverschilligheid heen breken.
•   Jongeren motiveren zelf (weer) de regie over hun leven  

op te pakken, hen uit lethargie en slachtoffergevoel halen.
•  Zo nodig confronterende methodieken inzetten. 
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milieu waar dubbeltjes nooit kwartjes werden. Maar mijn vader 
is er wel degelijk in geslaagd hogerop te komen. En ikzelf ook. 
Waarom zou het hun dan niet lukken?

Essentieel daarbij is dat je niet normatief te werk gaat. Een 
houding van ‘zo moet je het doen’ gaat niet werken. Jongeren 
waarderen mijn neutraliteit. Ik kom niet direct met een mening. 
En ze hoeven ook niet direct aan allerlei verwachtingen te vol-
doen. Het uitgangspunt is dat we samen aan hun toekomst wer-
ken.”

AANDACHT VOOR CULTURELE VERSCHILLEN
“Het is belangrijk heel nadrukkelijk het culturele aspect mee  
te nemen wanneer je met deze jongeren werkt”, vervolgt Karen 
Maas. “Door begrip te tonen voor het feit dat jongeren in twee 
werelden leven. En dat het moeite kost daarmee om te gaan. Op 
die manier krijg je beweging. Door erover te praten, de verschil-
len tussen culturen te benoemen, krijgen jongeren inzicht in de 
tegenstrijdige verwachtingen tussen thuis en maatschappij. En 
denken ze na hoe ze daarmee om moeten gaan. Deze jongeren 
staan voor de uitdaging daar hun eigen weg in te vinden.” 

Om langdurige begeleiding te kunnen bieden zet Samen 
Werkt buddy’s in. Mensen die zichzelf omhoog hebben weten te 
werken, en de wijsheid die ze daarbij op hebben gedaan graag 
willen delen. “Van iemand die van dezelfde groep is, en zichzelf 
omhoog heeft gewerkt, nemen jongeren bepaalde boodschap-
pen gemakkelijker aan”, legt Maas uit. Ook, of misschien vooral, 
als het gaat om in onze maatschappij tamelijk vanzelfsprekende 

PERSOONLIJKE COACHING
Vertrouwen is het sleutelwoord bij de (outreachende) benade-
ring van onzichtbare jongeren. En dat vertrouwen is bijna per 
definitie persoonsgebonden. “Deze categorie jongeren heeft 
vaak al met veel verschillende hulpverleners te maken gehad – 
ook al toen ze nog op school zaten”, vertelt jongerencoach Ugur 
Yusma. “Omdat het uiteindelijk niets heeft opgeleverd, voelen ze 
zich steeds opnieuw in de steek gelaten.” 

Persoonlijke betrokkenheid en langdurige beschikbaarheid 
zijn daarom belangrijk. Niet alleen tijdens de toeleiding, maar 
ook bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Yusma: “Een jon-
gere vroeg mij letterlijk: ‘Laat je mij niet vallen?’ Ik vertel jonge-
ren dat ik als een grote broer voor ze wil zijn. Die ze altijd kunnen 
bellen. En die altijd voor hen klaarstaat.” 

BENADERING VAN MENS TOT MENS 
“Bij de begeleiding van migrantenjongeren zit ik vaak onbewust 
in een ‘tante’-rol”, vertelt Karen Maas van Samen Werkt in Til-
burg. “Net als een echte tante dat doet in allochtone gezinnen, 
bied ik hulp van buiten. Op een invoelende manier, maar toch 
van enige afstand. Alleen al het erkennen dat jongeren – en 
hun ouders – in een ongelukkige situatie verkeren, schept ope-
ningen. Daarmee help je ze een eerste stap te zetten. Ik praat 
met jongeren van mens tot mens. Op een totaal andere ma-
nier dan de ambtenaar van een jongerenloket of RMC. Die heeft 
daar ook niet de mogelijkheid toe trouwens.”

“Ik gebruik ervaringen uit mijn eigen jeugd. Ik kom ook uit een 
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bijvoorbeeld. In Rotterdam hebben we een woningcorporatie  
gevraagd of een groepje straatjongeren mocht meehelpen bij de 
renovatie van een binnenplein. Drie dagen hebben ze keihard 
gewerkt. Tegen een vergoeding van 150 euro. Wel onder strikte 
begeleiding; dat is noodzakelijk. Na afloop vonden ze het leuk 
werk. Daarvoor had je daar niet mee moeten aankomen! ‘Nee, 
dat is niets voor mij. Handschoenen, werkschoenen aan… ik?’ 
Na afloop waren ze trots op het resultaat. Dat wilden ze wel 
vaker.”

Op dezelfde manier heb ik jongeren laten meehelpen met de 
verhuizing van een buurthuis. Eenmaal bezig, vonden ze het 
fantastisch. ‘Hoe is het mogelijk’, hoorde ik er een vragen aan 
een medewerker van het verhuisbedrijf. ‘Jij bent pas achttien en 
je bestuurt al zo’n grote vrachtwagen. Dat wil ik ook!’ Daar kun 
je onmiddellijk op inspelen door te vertellen welke opleiding hij 
dan moet gaan doen.” 

BEPERKINGEN IN REËEL PERSPECTIEF
Soms zijn daadwerkelijk beperkingen aanwezig. Dan is het zaak 
die niet groter te maken dan ze zijn. Patricia Zebeda van de 
Kandidatenmarkt geeft een voorbeeld. “Jongeren kunnen een 
achtergrond van autisme hebben. Dat komt nogal eens voor. Zo 
iemand ontvangt dan een Wajong-uitkering en krijgt begeleiding 
naar passend werk. Een tijdje geleden komt er een coach hier 
met zo’n meisje. ‘Dit is Malika, ze heeft een Wajong-uitkering, 
maar ze kan niet zoveel, hoor.’ Ja, bekijk het. Malika heeft eerst 
via ons een stageplek aangeboden gekregen, die daarna is om-
gezet in een baan. Ze geeft instructielessen op een sportschool.  
Af en toe komt ze hier terug om haar verhaal te vertellen en 
anderen te inspireren. Kijk, je bent autistisch, maar evengoed 

zaken. “Dat het normaal is dat je baas kwaad wordt als je te 
laat komt. Dat je eerst je handen uit je mouwen moet steken en 
laten zien wat je kan. Thuis krijgen ze dat soort feedback vaak 
niet. Daar krijgen ze geen compleet beeld van de buiten- 
wereld.” 

DENKEN IN MOGELIJKHEDEN
Onzichtbare jongeren hebben vaak veel teleurstellingen achter 
de rug, zo blijkt uit de interviews van Nurnaz Deniz. “Sinds hun 
schooltijd hebben ze vooral ervaren wat ze allemaal niet kun-
nen en niet mogen. Ze hebben zich láten leven. Vaak hebben 
ze het gevoel dat het al te laat is. Ze moeten allereerst horen 
dat er nog opties zijn, dat verandering mogelijk is, dat alles nog 
kan, dat je elke dag opnieuw kunt beginnen.”

Said Bouzian spreekt als jongerenwerker in Rotterdam-Noord 
jongeren op zijn eigen manier aan op hun talenten. “Jongens 
zonder werk, zonder opleiding zijn niet dom! Streetwise zijn ze. 
En ze hebben onmiskenbaar ook talenten. Ook die fietsendief. 
Die weet precies hoe hij dat slot moet losmaken. Probeer dat 
zelf maar eens! Waar het dan om gaat is om dat gedrag op een 
positieve manier neer te zetten. ‘Je bent handig met je handen, 
dat betekent dat je een praktische opleiding moet gaan doen.’ 
Zo geef je ze eigenwaarde en je laat zien dat ze met hun vaar-
digheden ook op een gewone manier geld kunnen verdienen.” 

KLEINE, INFORMELE ‘GEWENNINGSPROJECTEN’
Jongeren laten ervaren wat ze kunnen is belangrijk, weet  
Bouzian. ‘’Met kleine, informele projecten in de eigen woon- 
en leefomgeving kun je jongeren op een ongedwongen manier  
laten kennismaken met een vak. Werken in de groenvoorziening 
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‘Inkaderen van het hele gezin’ is vast onderdeel van de aanpak 
van Samen werkt. De intake vindt plaats met de jongere en zijn 
ouders, en de ouders wordt vooraf verteld wat het project  
inhoudt en welke verwachtingen er zijn ten aanzien van de jon-
gere. Ook worden de ouders op kritieke momenten op de hoog-
te gehouden van de stand van zaken: wat er is bereikt en wat de 
volgende te nemen stappen zijn. Geregeld komt de buddy thuis 
op bezoek. Om op een ongedwongen manier contact te houden, 
niet alleen met de jongere zelf, maar ook met diens ouders. Als 
duidelijk is dat de jongere zich afzet tegen de ouders, wordt  
gekeken welke andere mensen in de familie of directe omgeving  
betrokken kunnen worden. 

“Het thuisfront moet mee veranderen met de jongere”, aldus 
Maas. “Nieuwe, realistische ambities delen en aanmoedigen. De 
gezinsmotto’s omvormen naar haalbare doelen. Dus niet ‘arts, 
advocaat of architect’ – maar ‘een goede opleiding als ticket 
naar een goede baan’ als definitie van maatschappelijke stijging. 
Zodat er ruimte is voor trots over een afgeronde opleiding, op 
welk niveau en in welke richting dan ook.” 

Voor meisjes geldt de noodzaak om ouders bij veranderings-
processen te betrekken zelfs nog in verhoogde mate. “Het is 
belangrijk moeders aan te spreken over meiden die thuis zitten”, 
stelt Nurnaz Deniz: “Over de vraag hoe zij hun dochters op de 
toekomst willen voorbereiden. Meiden moeten nadenken over 
de risico’s die het kan opleveren economisch afhankelijk te zijn 
van een echtgenoot. Ze denken niet verder dan trouwen en kin-
deren krijgen, en worden daar thuis alleen maar in bevestigd. 
Door het rolmodel van hun moeder en tantes, en via de onuit-
gesproken verwachtingen binnen de familie.” 

kun je er wat van maken! En dat hoeft echt geen jaren te duren.”  
Ugur Yusma heeft vergelijkbare ervaringen. Zo staat hij ver-

steld van de enorme ontwikkeling die Deniz doormaakte sinds 
hij aan een Brug naar Werk-traject ging meedoen. “Een jaar ge-
leden had hij geen zin meer in het ‘leven’. Hij was gedeprimeerd 
en sliep tot laat in de middag. Hij zat ook met oplopende schul-
den en kreeg regelmatig de deurwaarder aan de deur. Toen ik 
hem laatst sprak, was hij begonnen bij een vriend van hem in 
een kapperszaak. Hij leerde het beroep en verdiende ook wat 
zakgeld. Hij was bezig een betalingsplan te maken en belde zelf 
met zijn schuldeisers om een regeling te treffen. En waar hij eer-
der niet in de groep durfde te praten, vertelde hij later zijn ver-
haal tijdens een publieke bijeenkomst bij FORUM.”

OUDERS MEEKRIJGEN
Om jongeren na een dergelijke omslag vast te houden is het 
belangrijk hun thuis erbij te betrekken. Ook daar moet eerst 
vertrouwen worden gewonnen. Karen Maas van Samen Werkt 
in Tilburg doet dat vanuit haar tante-rol. “Voor ouders ben ik 
een leeftijdgenoot, iemand die ze in vertrouwen durven ne-
men. Vanuit die situatie lukt het om gevoelige onderwerpen 
aan te snijden. Zoals de gezinsmotto’s. Ik houd ze voor dat 
kinderen teleurgesteld en ontmoedigd raken als je veel te hoge 
eisen stelt aan wat ze in hun leven moeten bereiken. Dat ze op 
school en buiten het gezin heel andere dingen horen dan thuis. 
En dat het belangrijk is om daarover met hen te praten. Dat 
praten, eerlijk zijn tegenover elkaar, helpt. Op dezelfde manier  
stimuleer ik jongeren om het gesprek aan te gaan met hun  
ouders.” 
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dienstverlening op maat. Niets is standaard als het gaat om deze 
categorie jongeren. In een deel van de gevallen is er sprake 
van ernstige psychische of verslavingsproblematiek die de weg 
naar een productief bestaan blokkeert. Echter, lang niet alle 
onzichtbare jongeren zijn aangewezen op langdurige zorgtra-
jecten om hun weg te vinden. Voor een aanzienlijk deel geldt 
dat heel gewone knelpunten (een te dure telefoon, oplopende 
schulden, bureaucratische beslommeringen, geen overzicht 
van de bestaande mogelijkheden) door gebrek aan begeleiding 
onnodig grote proporties aannemen. Jongeren komen vast te 
zitten en zien door de bomen het bos niet meer. Trek je ze hier-
uit los, dan is dat vaak voldoende om ze een frisse start te laten 
maken.

“Het is natuurlijk niet voor niets dat deze jongeren niet aan 
het werk komen”, beaamt Susan Pfaff van het Jongerenloket in 
Zaanstad. “Meestal spelen er meerdere problemen. Het heeft 
geen zin jongeren aan het solliciteren te zetten zonder daar 
oog voor te hebben.” In Zaanstad gebruikt het Jongerenloket 
de zelfredzaamheidmatrix2 om bij de intake de verschillende 
leefgebieden van een jongere in kaart te brengen. Om daarna 
een plan van aanpak op te stellen.

“Soms hoor ik verhalen waar je echt eng van wordt”, vertelt 
Pfaff. Als voorbeeld noemt ze de weinig benijdenswaardige 
dochter van een drugsverslaafde moeder. “Geen basisopvoe-
ding gehad, een paar baantjes geprobeerd, woonsituatie niet 
gelukt, uiteindelijk een Wajong-uitkering. Met dat meisje ben ik 
samen een rekening gaan openen bij de bank. Kon ze niet, had 
ze nooit geleerd. Dat is dan echt begeleiding op maat. Het doel 
is altijd: zelf doen. Maar soms moet je gewoon daarvan afwij-
ken.” 

KENNIS OUDERS BIJSPIJKEREN
Ook tijdens een door FORUM georganiseerde uitwisselings- 
bijeenkomst over het thema werd geconcludeerd dat het van be-
lang is ouders bij de aanpak van onzichtbare jongeren te betrek-
ken. Omdat ouders altijd invloed hebben op de percepties en 
keuzes van hun kind – positief of negatief. Je daarvan bewust 
zijn en verwachtingen zo nodig bijstellen, is daarom belangrijk. 

Het ontbreekt ouders vaak aan concrete informatie. Welke 
mogelijkheden zijn er voor een werkloze jongere om weer naar 
school te gaan? Om werkervaring op te doen? Om begeleiding 
te krijgen? Als ouders zelf geen antwoord hebben op deze vra-
gen, kunnen ze er ook niet met hun kind over praten. 

Ouders hebben vooral ook behoefte aan concrete tips om met 
hun werkloze jongere om te gaan. Door schaamte en ongemak 
over de situatie, durven ze het onderwerp niet aan te snijden 
bij familie en buren. Daardoor staan ze er alleen voor. Zoekend 
naar antwoorden op de meest voor de hand liggende vragen. 
Hoe ga je met je kind in gesprek over de situatie? Hoe kun je er 
beweging in brengen? Wie kun je daarbij betrekken? Praten over 
deze vragen – met een coach, of groepsgewijs met ouders die 
in hetzelfde schuitje zitten – kan veel winst opleveren. Het besef 
dat ze niet de enigen zijn met dit probleem. En ideeën opdoen 
om er iets aan te doen.

INTEGRAAL AANBOD
Een integraal aanbod is vereist om onzichtbare jongeren op weg 
te helpen. Dat was een van de belangrijkste conclusies van de 
FORUM-expertmeeting over onzichtbare jongeren. Integraal  
in dit verband staat voor een combinatie van training en bemid-
deling om aan de slag te komen met professionele zorg en 
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dan gemotiveerd aan de slag om zo snel mogelijk die 3.000 
euro bij elkaar te verdienen.”

OOG VOOR VERSCHILLEN
Tijdens de FORUM-expertmeeting over onzichtbare jongeren 
werd het belang van maatwerk onderstreept. Er bestaat niet 
één oplossing voor onzichtbare jongeren. De een heeft inten-
sieve begeleiding nodig, waarbij een deel van het nadenken en 
plannen uit handen wordt genomen, terwijl de ander juist steun 
wil krijgen om zelf te leren initiatief te nemen. 

Zinvol is het ook om te differentiëren naar geslacht. Zo is 
volgens onderzoeksbureau E-Quality3 de reden voor uitval van 
school voor meiden vaak anders dan voor jongens. Ze worden 
zwanger, moeten thuis in het huishouden meehelpen, of heb-
ben psychische problemen die niet tijdig onderkend worden. 

WEER RUIMTE IN HET HOOFD
Knelpunten kunnen ook tamelijk enkelvoudig van aard zijn. Maar 
evengoed zeer belemmerend uitwerken. Dat geldt met name 
voor schuldproblemen. Veel onzichtbare jongeren hebben 
daarmee te kampen. En het effect ervan valt niet te onder-
schatten. Oplossen van schuldproblemen is noodzakelijk om 
jongeren weer ontvankelijk te maken voor werk en/of opleiding, 
stelt jongerencoach Ugur Yusma onomwonden. “Schulden zijn 
dermate groot dat jongeren er niet meer overheen kunnen kij-
ken. En dan krijgen ze ook nog te maken met incassobureaus. 
Een jongere van 18, 19 jaar kan daar niet mee omgaan. En 
omgekeerd weten die bureaus ook niet hoe ze het moeten aan-
pakken. Dan liggen er stapels brieven die niet meer openge-
maakt worden.” 

“Soms moet je jongeren tijdelijk bij de hand te nemen. Zo 
heb ik een keer een jongen meegenomen naar de schuldhulp-
verlening. Drie keer ben ik met hem mee geweest. De tweede 
keer komt hij huilend naar buiten. ‘Ik wil het niet meer. Die man 
achter het bureau zegt: hier is de telefoon, bel zelf maar. Ik zit 
hier vlakbij. Maar dat kan ik gewoon niet. Ik weet niet wat ik 
moet zeggen…’ Kijk, die harde aanpak, dat appelleren aan de 
zelfredzaamheid is een onhaalbare kaart. Je zult ze eerst moe-
ten leren hoe ze dat aanpakken, dat bellen. De weg vrijmaken, 
daar gaat het om. Dat brandende probleem blussen. Als dat 
niet gebeurt, kom je geen stap verder.” 

Patricia Zebeda van de Kandidatenmarkt zit op dezelfde lijn. 
“Ik pak de telefoon en zeg: er staat een schuld van 15.000 euro 
open. Wat wilt u? Nog tien jaar wachten. Of nu 3.000 euro en 
de rest kwijtschelden? Zodat deze jongere weer terug de maat-
schappij in kan. Meestal gaan ze akkoord. En die jongere gaat 
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SAMENVATTEND

BEGELEIDING OP MAAT

Persoonlijke coaching:
•   Vaste coach met regierol (coherentie in zorg en ondersteu-

ning) en doorlopende verantwoordelijkheid (qua intensiteit 
en periode), ook tijdens de eerste stappen op de arbeids-
markt.

•   Aandacht voor culturele verschillen (het leven in twee  
werelden).

•   Jongeren leren denken in mogelijkheden en aanspreken  
op hun talenten.

•   Werken aan zelfvertrouwen via kleinschalige, informele 
projecten door jongeren.

•   Beperkingen, van welke aard ook, in een reëel perspectief 
plaatsen.  

Betrekken van ouders:
•  Vertrouwen winnen, ook van de ouders.
•   (Irreële) verwachtingen ten opzichte van hun kinderen  

bespreekbaar maken.
•  Buddy’s inzetten die periodiek thuis op bezoek komen.
•   Informatie geven over mogelijke opleidingen en kansen  

op de arbeidsmarkt voor zoon of dochter.
•   Concrete tips voor de omgang met mindset en gedrag  

van de werkloze jongere. 

Integraal aanbod op maat:
•  Concreet stappenplan gebaseerd op ambities en behoeften 

in verschillende domeinen en oplossingsgericht.
•  Praktische hulp bij de planning en het zetten van praktische 

stappen voor de aanpak van problemen en/of bureaucrati-
sche obstakels. 

•  Gelijktijdige aanpak van praktische problemen, begeleiding 
richting onderwijs en/of werk, en eventueel zorg op maat.
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EMPOWERMENT
Onzichtbare jongeren weer in beweging krijgen, hen moti- 
veren om (opnieuw) toekomstgericht stappen te zetten richting 
opleiding of werk, is één ding. Ze daadwerkelijk zo ver krijgen 
een tweede. Nodig daarvoor is om ze ‘in hun kracht te zetten’. 
Trainer Abkader Chrifi heeft er zijn eigen methode voor ont-
wikkeld. “Allereerst moet je als trainer een band scheppen met 
jongeren. Door als gelijke met ze te praten. En eerst iets van 
jezelf bloot te geven. Ik vertel tijdens een training in stukjes en 
beetjes mijn persoonlijke verhaal. Hoe ik stopte met school, 
aan drugs verslaafd raakte, met hangjongeren rondhing. Dat 
geeft een stukje herkenning. En een open sfeer. Dat ze zich 
bij mij nergens over hoeven te schamen. En tegenover elkaar 
ook niet.” 

Als dat lukt, komt er volgens Chifri een enorme groeps- 
dynamiek op gang. En dat blijkt ook zo te zijn, afgaande op de 
volgens deze methode uitgevoerde trainingen in de Brug naar 
Werk-pilot. Jongeren spreken elkaar aan, geven opbouwende 
kritiek, moedigen elkaar aan. 

FOCUS OP MOGELIJKHEDEN
“Het doet er niet toe wat er achter je ligt, maar welke mogelijk-
heden er in het verschiet liggen”, houdt Chrifi de jongeren voor. 
“Je kunt ieder moment besluiten dat je wilt veranderen. Alles is 
mogelijk, als jij besluit dat je het wilt, en er ook echt voor gaat.”

 Motivatie, geloof in verandering en bereidheid zich daarvoor 
in te zetten, is het eerste doel van Chrifi’s training. Vervolgens 
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KLAARSTOMEN VOOR 

DE ARBEIDSMARKT

Empowermenttraining door Abkader Chrifi voor Brug naar Werk in Ede
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Ook realiteitszin is een factor van betekenis. Abkader Chifri: “Je 
kunt niet meteen directeur worden. Bedenk welke stappen je 
moet nemen om uit te komen bij je doel. En in welke volgorde. 
Ik leer jongeren naar een groot doel toe te werken, maar het in 
kleinere stappen op te delen. Zodat het overzichtelijk blijft. Het 
hoeft niet allemaal tegelijk. Jongeren verdrinken vaak in de veel-
heid aan zaken die ze nog moeten regelen om vooruit te komen. 
Daarom wordt er tijdens de training aan een persoonlijk actieplan 
gewerkt.” 

Jongeren leren zelf de regie nemen over hun eigen toekomst, 
daar gaat het Chifri om. “Weg van het passieve afwachten. Stop-
pen met anderen de schuld geven. Geen excuses meer waarom 
het niet kan. Je bent altijd zelf verantwoordelijk.” 

‘Je bent schepper van je eigen werkelijkheid’ en ‘je vermo-
gens zijn onbeperkt’ zijn belangrijke uitgangspunten van Chifri’s’  
empowermenttraining. “Wanneer jij maar echt wilt, en er naar op 
zoek gaat, zijn er altijd mensen die je vooruit willen helpen: als 
de leerling bereid is, zal de leermeester verschijnen.” 
 
EERST EEN ‘BROODBAAN’
Bij de Kandidatenmarkt in Amsterdam Nieuw-West hanteert 
directeur Patricia Zebeda een vergelijkbare aanpak. “We be-
ginnen met het resetten van de mind. Heel belangrijk, kap-
pen met slachtofferverhalen. En of je nu een goede opleiding 
hebt of niet: je gaat stapelen. Contracten voor kleine baantjes. 
Post rondbrengen, vakken vullen, schoonmaken in een hotel –  
mogelijkheden genoeg. Dat stapelen geeft direct een andere 
energie. En een normaal ritme. Van daaruit kun je gaan werken 
aan een betere baan. Daar helpen wij jongeren bij. Met training, 
coaching, het wegnemen van obstakels, netwerkcontacten. Wat 

worden de sterke kanten in kaart gebracht. En de minder ster-
ke – niet: zwakke – kanten, benadrukt Chrifi. Tijdens de trai-
ning worden sommige minder goede kanten vertaald in sterke 
punten. Verlegenheid bijvoorbeeld kun je ook definiëren als be-
scheidenheid. Als je maar één ding tegelijk kan, benoem je dat 
als ‘structuur in je werk belangrijk vinden’. Van andere ‘minder 
sterke’ kanten wordt besproken wat je daaraan kunt doen. Als je 
jezelf chaotisch vindt, moet je gaan werken aan het stellen van 
prioriteiten. Chifri: “Planning geeft rust. Als je steeds verweten 
wordt dat je te veel op je eigen houtje werkt, moet je werken aan 
je communicatie. Vaker vragen stellen, overleggen.” 

OMGAAN MET TEGENSLAGEN
Daarna wordt gewerkt aan weerbaarheid: hoe ga je om met 
tegenslagen? “Natuurlijk kan het gebeuren dat je oneerlijk be-
handeld wordt. Dat je wordt gediscrimineerd. Maar als je bij de 
pakken neer gaat zitten, heb je niks. Je hebt in deze wereld in-
casseringsvermogen nodig, aldus Chrifi. “Ik vertel jongeren dat 
ze niet zo gauw op moeten geven. Heb je al twintig keer ge-
solliciteerd? Zoek uit waar het aan kan liggen en doe daar iets 
aan. Krijg je bij voorbeeld steeds te horen dat je ervaring moet 
hebben, zorg daar dan voor. Ga vrijwilligerswerk doen. Denk na 
wat je zelf kunt doen om je kansen te verbeteren. En vooral: hou 
vol. Gewoon doorgaan, al moet je honderd keer solliciteren, of 
duizend keer.” 

Uit onderzoek blijkt dat jongeren die zich mentaal voorberei-
den op afwijzing weerbaarder overkomen en er beter in slagen 
aan werk te komen dan jongeren die dat niet doen. Dat vertel-
de Pieter Baay, promovendus aan de Universiteit van Utrecht, 
tijdens de FORUM-expertmeeting over onzichtbare jongeren.
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van Karen Maas. Maar er zijn meer mogelijkheden. “Een origi-
nele manier om je vaardigheden te laten zien helpt ook”, vertelt  
Marieke Frederiks4 van Art.1 Midden Nederland aan jongeren 
tijdens een training in werknemersvaardigheden. “Ik ken een ge-
val van een timmerman die zijn contactgegevens op een keurig 
in elkaar gezet houten plaat had opgestuurd: hij is meteen aan-
genomen. De hoeken en verbindingen zaten perfect in elkaar.” 

DE EERSTE INDRUK TELT 
Oefenen met solliciteren is eveneens vast onderdeel van tra-
jecten om jongeren naar werk te begeleiden. “Een werkgever 
beslist vaak in de eerste minuten van een sollicitatiegesprek of 
hij interesse heeft. Je moet dus zorgen dat je meteen een goe-
de indruk maakt”, vertelt Frederiks. “Dat kun je oefenen.” Ze 
geeft er een voorbeeld bij. Dat van Yasir, die een keurige, maar 
erg stijve indruk maakt tijdens het rollenspel. “Pas tijdens de 
nabespreking komt hij los. ‘Ik hou er niet van mensen iets aan 
te smeren’, vertelt hij. ‘Ik wil graag dat klanten tevreden weg-
gaan, omdat ik ze geholpen heb met het maken van een goede 
keuze, en iets kopen waar ze thuis echt blij mee zijn.’ Dat biedt 
aanknopingspunten voor feedback: ‘Nu laat je de echte Yasir 
zien’, zeg ik dan. Als je dát nou tijdens je sollicitatiegesprek 
vertelt, is er vast een winkeleigenaar die je aanneemt – omdat 
hij op zoek is naar verkopers met precies zo’n benadering.” 

Een elevator pitch is een praktische manier om focus te krijgen 
in je presentatie. Bij Brug naar Werk wordt er een hele bijeen-
komst aan gewijd. Deelnemer Bulut vertelt in zijn pitch dat hij 
zijn ITC-opleiding niet af heeft gemaakt, en alleen maar losse 
baantjes heeft gehad in de horeca. De groep heeft goede tips 

ze maar nodig hebben om vooruit te komen.”
In Zaandam gebruikt Susan Pfaff van het plaatselijke Jonge-

renloket haar eigen beeldspraak om jongeren realiteitszin bij te 
brengen. In coaching-gesprekken maakt ze onderscheid tussen 
een ‘broodbaan’ en een ‘droombaan’. “Als je geen werk hebt, 
moet je weer vooruit, houd ik jongeren voor. Dus gaan we als 
eerste op zoek naar een broodbaan. Het maakt niet uit wat het 
is: productiewerk, werken op een tankstation, bij de Burger King. 
Puur om geld te verdienen. Daarnaast gaan we werken aan een 
droombaan. Wat wil je, wat heb je nog nodig? Dat werkt, al lig-
gen brood- en droombaan soms ver uit elkaar.”

Jongeren hebben daar geen moeite mee, zo leert de ervaring. 
Tijdelijk in de zorg werken, productie- of magazijnwerk doen,  
is geen enkel probleem, vertellen jongeren in interviews aan 
Nurnaz Deniz. Met wel een belangrijke ‘maar’: zolang het niet in 
het openbaar is, en niet zichtbaar. En er moet wel een toekomst-
perspectief geboden worden. Nurnaz: “Ze moeten zien dat het 
ze net die ene stap vooruit kan helpen. Stel dat ze na drie maan-
den in een magazijn er nog eens drie kunnen doen, maar achter 
een bureau. En dat ze er financieel dan een heel klein beetje 
op vooruit gaan. Zodat ze kunnen proeven aan succes. En iets 
kunnen vertellen aan vrienden en familie.” 

CV- BUILDING
Helpen met het opstellen van een goed cv is standaard  
onderdeel van ondersteuningstrajecten voor werkloze jonge-
ren. De feiten worden in keurig vormgegeven format op een 
rijtje gezet. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat die van jou  
eruit springt? Een statement over wat anderen van jou vinden 
kan een goede aanvulling zijn, leren jongeren bij Samen Werkt 
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jongeren. Ik houd ze voor dat het mogelijk is je aan te passen, 
en tegelijk jezelf te blijven. Ook in sollicitatiegesprekken bij-
voorbeeld. Dat het heel gekunsteld kan overkomen als je dat 
niet doet.” 

“Als je van jongs af aan geleerd hebt je meerdere niet aan 
te kijken, kan het heel lastig zijn dat wel te doen tijdens een 
sollicitatiegesprek. Maar je kunt wel meteen uitleggen waarom 
je dat niet doet. Zo geef je die andere achtergrond een plek en 
forceer je jezelf niet.”

voor hem: ’Je vergeet te vertellen dat je vaak mensen helpt die 
problemen met hun computer hebben. En over alle program-
meringskennis die je inmiddels hebt opgedaan – buiten de  
opleiding om.’ Volgens de groepsleden moet Bulut ook zeggen 
dat hij locatiemanager is geweest in de horeca – dat is meer 
dan een los baantje!” 

Bij sollicitatietrainingen moet je zeker ook inzoomen op cul-
tuurverschillen”, vertelt Karen Maas van Samen Werkt. “Een 
standaard sollicitatietraining is niet voldoende voor deze  
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je dan wel kunnen zien. En daar schort het aan bij onzichtbare 
jongeren. “Jongeren zien zelf niet hoe ze hun netwerk kunnen 
benutten”, stelt Nurnaz Deniz op grond van de interviews die 
ze afnam bij onzichtbare jongeren. “Ze beseffen niet dat ze wel 
degelijk contacten hebben die hen op weg kunnen helpen. Als 
ik hen vroeg of ze hun werkgevers van eerdere bijbaantjes en 
stagebegeleiders in kaart hadden gebracht, reageerden ze een 
beetje verbaasd: voorbij is voorbij, in hun ogen.”

In de Kandidatenmarkt in Amsterdam krijgen jongeren per di-
rect de opdracht dat netwerk uit te breiden. Eerst intern, met 
coaches en begeleiders. Later in werksituaties, hoe ‘eenvoudig’ 
de baantjes in het begin ook mogen zijn. In Rotterdam hamert 
jongerenwerker Said Bouzian eveneens op het belang van een 
goed netwerk. “Dat is essentieel, anders blijf je in een heel be-
perkte cirkel. Een cirkel waar je niet uit komt.”

 

DE REGELS VAN HET SPEL
“Het is voor migrantenjongeren extra belangrijk zich goed voor 
te bereiden op lastige vragen”, stelt Mieke Janssen5, directeur 
van Art.1 Midden Nederland. “Wij hebben een lijst opgesteld met 
vragen die eigenlijk niet gesteld mogen worden. Bijvoorbeeld 
omdat ze discriminerend zijn: ‘Welke taal spreekt u thuis?’ ‘Wilt 
u vakantie tijdens de ramadan?’ Het is verstandig van te voren 
te bedenken hoe je daarmee om wilt gaan. Zodat je niet uit het 
veld geslagen wordt. En niet reageert op een manier waar je 
later spijt van hebt.”

De Kandidatenmarkt geeft behalve sollicitatietraining ook in-
tensief les in de sociale spelregels die jongeren op de werkvloer 
nodig hebben. In een groep leren ze veel van elkaars ervaringen. 
Zo vertelt Patricia Zebeda over Robin, een Nederlandse jongen 
die zijn baantje bij de HEMA was kwijtgeraakt. “Tot drie keer toe 
had zijn leidinggevende hem gevraagd dozen recht te zetten. Hij 
vond het maar onzin, kreeg het ook niet goed voor elkaar. ‘Als je 
het zo goed weet, doe je het toch gewoon zelf!’ De groep lachte, 
vond het een prima reactie. ‘Nou, jij durft!’ Gelukkig komt er dan 
toch een ander geluid. ‘Doe niet zo achterlijk, man. Het is toch je 
chef! Wat doe jij als je straks leiding moet geven?!’ Dat probeer 
je dan als coach te versterken. Dit type gedrag zien we vaak 
trouwens. De macho spelen, stoer doen, van je afbijten. Wat 
ook wel helpt, is om daar als coach even in mee te gaan. ‘Prima, 
geen gezichtsverlies. Maar dat heeft er wel in geresulteerd dat 
jullie nu hier zitten…’ Dat geeft stof tot nadenken.” 

NETWERKEN
Iedereen heeft een netwerk, of hij zich daarvan bewust is of niet. 
En dat netwerk biedt tal van kansen en mogelijkheden. Die moet 
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SAMENVATTEND

KLAARSTOMEN VOOR DE ARBEIDSMARKT

Empowerment:
•  Jongeren ‘in hun kracht zetten’.
•  Gericht op veranderen van de mindset.
•   Herkenbare trainer met een persoonlijke benadering.
•  Werken aan weerbaarheid: omgaan met tegenslagen.
•   Voortdurend aanzetten tot zelfreflectie en het ontwikkelen 

van een positief zelfbeeld.
•  Realiteitszin versterken.
•   Groepsgewijze training: onderlinge uitwisseling, herkenning 

en feedback tussen jongeren. 

Werknemersvaardigheden:
•   Praktische hulp bij het vinden van vacatures, opstellen  

van cv en brieven en de voorbereiding van gesprekken. 
•   Focus op oefenen met gedragsregels, presenteren, profile-

ren en solliciteren.
•   Inzicht in verwachtingen van werkgevers (werkhouding, 

beroepscodes).
•  Uitbreiding van netwerken en inzicht in de arbeidsmarkt.
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ga, maar dat is niet waar…’ En die werkgever was om.”

VIA DE ACHTERDEUR 
Sommige jongeren hebben er baat bij als je kunt regelen dat ze 
die hele fase van solliciteren kunnen overslaan, is de ervaring 
van Marko van Dalen van Samen Werkt in Tilburg. “Op grond 
van een sollicitatiebrief en een gesprek zullen ze nooit uitgeko-
zen worden. Ze moeten gewoon een kans krijgen in de praktijk 
te laten zien wat ze kunnen. Een maand op proef, een soort 
bescheiden betaalde stage. Dat soort openingen kunnen wij bij 
werkgevers regelen. Wij zien dat jongeren enorm hard gaan lo-
pen als ze eenmaal zo’n kans krijgen. En vaak is de werkgever 
dik tevreden met ze. Maar zonder die bemiddeling zouden ze 
er nooit tussen komen.”

Op dezelfde manier heeft Henk Krikke als sociaal onderne-
mer in Leeuwarden al heel wat jongeren verder geholpen. Zo 
assisteerde een jongere die het leuk vond om te koken wel 
eens bij het voorbereiden van ‘culinaire ontmoetingsmomen-
ten’. Waarna Henk hem verder hielp aan opdrachten voor derden. 

DUALE TRAJECTEN OP MAAT
“Het heeft vaak niet zo veel zin om voortijdig schoolverlaters 
het steeds opnieuw in het reguliere systeem te laten proberen”,  
vertelt Lau van den Bos. “Ze zijn niet voor niets uitgeval-
len.” Als projectleider van Servicepunt Leren en Werken  
in Eindhoven organiseert hij aparte leer-werktrajecten voor 
werklozen. “Bij bedrijven bekijk ik welke vaklui ze tekort komen, 
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REËLE  

PERSPECTIEVEN

INGANGEN BIJ WERKGEVERS. 
Een keurig cv en dito sollicitatiebrief, een gemotiveerde jongere 
– nu nog een passende baan. Als het niet gaat om een sim-
pel ‘broodbaantje’ ligt daar veelal toch nog wel een probleem. 
Immers, jongeren dragen een geschiedenis met zich mee die 
de modale werkgever vaak wat huiverig maakt. Dat vergt een 
extra begeleidingsslag. “Ik heb een entree bij een groot aantal 
werkgevers in de regio”, vertelt Patricia Zebeda van de Kandida-
tenmarkt. “En daar maak ik gebruik van. Het gaat dan bijvoor-
beeld om iemand die in detentie heeft gezeten, keer op keer is 
afgewezen bij sollicitaties, maar door ons getraind en gecoacht 
is. Met zo’n jongen ga ik naar een werkgever en zeg rechttoe 
rechtaan: ‘Hier is Winston. Hij heeft een strafblad maar ver-
dient een nieuwe kans. Ga je hem die geven of niet?’ Gelukkig 
zijn er werkgevers die dat doen.”

“Zo heb ik ook jongens gehad die anderhalf jaar hebben  
gezocht naar een baan in de elektrotechniek om hun  
BBL-opleiding af te maken. Tevergeefs, ze moesten stoppen 
met hun opleiding. Dan ga ik met zo’n jongen mee naar een  
werkgever. En spreek hem aan op zijn maatschappelijke  
verantwoordelijkheid. ‘Waarom zou ik hem aannemen, ik heb 
er nog honderd’, krijg je dan bijvoorbeeld als antwoord. ‘Ja, dat 
klopt. Maar die honderd komen makkelijk aan een baan, híj 
niet. Gun hem die kans.’ Daar is men dan toch gevoelig voor.”

“Soms komt de trigger van de jongere zelf. ‘Waarom zou ik 
jou die baan geven?’ Zegt Hassan: ‘Omdat ik wil dat mijn ou-
ders trots zijn op mij. Ik zeg al anderhalf jaar dat ik naar school 
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vooral in de technische beroepen. En met het roc wordt dan 
een aparte klas georganiseerd. De deelnemers krijgen, afhan-
kelijk van de richting, een kort intensief traject van acht à twaalf 
weken. Daarna kunnen ze meteen aan de slag bij de aange-
sloten bedrijven, en krijgen ze nog een dag per week les op de 
werklocatie. In een kleine groep, door een vaste docent. Men-
sen die aan het werk willen, moet je niet terug in het onderwijs-
stramien duwen. Onze trajecten kunnen elk moment beginnen, 
zodra er een groep bij elkaar is.”

Voor voortijdig schoolverlaters is het moeilijk opnieuw een 
school binnen te komen, blijkt telkens weer op bijeenkomsten 
met jongeren in Brug naar Werk-trajecten. Zeker als het gaat om 
een BBL-opleiding. Je moet dan meestal zelf een opleidingsplek 
bij een werkgever zien te regelen. Krijg je dat niet op tijd rond, 
dan kun je bij het roc niet aan de opleiding beginnen.

In Leeuwarden creëert Henk Krikke daarom leer-werkplekken 
in sociale ondernemingen die hij speciaal voor dat doel opzet. Zo 
kunnen jongeren bijvoorbeeld aan de slag met de productie van 
meubels uit steigerhout. Of met het opknappen van een oude, 
opgekochte loods waar nieuwe plannen voor in de maak zijn. 

WERKGEVERS TEGEMOETKOMEN
Tijdens de FORUM-expertmeeting over onzichtbare jongeren ging 
het over strategieën om werkgevers bij de (her)activering van jon-
geren te betrekken. Vaak is de wil er wel. Maar in de praktijk lopen 
werkgevers tegen de mentaliteit van jongeren aan – het volslagen 
gebrek aan arbeidsethos en professionaliteit. Van belang is dan 
om hen ervan te overtuigen dat je actief bezig bent om deze men-
taliteit om te turnen. De ervaring is dat werkgevers jongeren in dat  
geval vaak wel een kans geven, zo bleek tijdens de expertmeeting. 

 
Jongere in gesprek met  mensen van het ROC Regio College
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Een ander knelpunt is dat het een werkgever tijd kost om de be-
geleiding te bieden die deze jongeren nodig hebben. Kleine be-
drijven hebben daar de mankracht niet voor. En voor grotere is 
het weer iets extra’s dat ze moeten regelen. Deze belemmering 
is weg te nemen door externe coaching en begeleiding aan te 
bieden. Ook dat helpt om werkgevers over de streep te trekken. 
Ze zullen sneller bereid zijn jongeren (op proef) aan te nemen. 

 Ontmoetingsmomenten tussen werkgevers en jongeren, zo-
als banenmarkten en speeddates, kunnen eveneens vruchten 
afwerpen. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers het snelst ge-
neigd zullen zijn migrantenjongeren een kans te bieden na een 
directe ontmoeting6. Zo ging na afloop van een door Brug naar 
Werk in Arnhem georganiseerde speeddate-bijeenkomst een 
jongere weg met een stageplek in zijn zak. Anderen werden 
uitgenodigd om eens verder te komen praten op een verzend-
bedrijf. 

Zelfs als zo’n speeddate (of banenmarkt) geen directe ingan-
gen oplevert, kunnen jongeren er hun voordeel mee doen. Zo 
kunnen de aanwezige werkgevers hun nieuwe ideeën mee-
geven, bijvoorbeeld om het in een andere richting, of bij een 
andere categorie werkgevers te proberen. Ook kunnen ze jon-
geren vanuit een werkgeversperspectief tips geven over hun 
presentatie en profilering. Andersom dragen dit soort ontmoe-
tingen ook bij aan een meer evenwichtige beeldvorming over 
migrantenjongeren bij werkgevers. 

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
Voor gemeenten en werkgelegenheidsprojecten is het lastig  
het bedrijfsleven aan te spreken op hun maatschappelijke  
verantwoordelijkheid. De ervaring binnen de FORUM-pilot Brug 

naar Werk is dat een bondgenoot binnen het bedrijfsleven het 
beste werkt. 

In Arnhem werd samengewerkt met twee partners met een 
uitgebreid zakelijk netwerk. Dat leidde tot een geslaagde speed-
date-bijeenkomst voor werkgevers en jongeren. Werkgevers 
maakten tijd vrij voor dit event omdat ze vertrouwen hadden in 
de persoon die hen daarvoor uitnodigde. 

Henk Krikke, gepensioneerd ondernemer en initiatiefnemer 
van verschillende ‘activeringsprojecten’ vervult in Leeuwarden 
eenzelfde brugfunctie. “Ik zeg altijd: ‘Het zal je eigen kind maar 
wezen, dat thuis op de bank zit en nergens aan de slag komt.’ 
Dat komt bij veel werkgevers binnen.” 

In Zaanstad heeft Brug naar Werk-coördinator Findik Demir 
zelf uitgebreide contacten met werkgevers en bemiddelaars. 
Daar maakt ze gebruik van om jongeren aan werkgevers te lin-
ken. En om partijen samen te brengen op een banenmarkt.

Ook de partner die de training in werkvaardigheden in Utrecht 
voor zijn rekening nam, Boom Businesspoint, heeft een uitge-
breid netwerk van ondernemers. Doorgewinterde werkgevers 
oefenden sollicitatiegesprekken met de jongeren en gaven hen 
feedback. Belangrijkste motivatie: concreet werk maken van de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid die je als werkgever hebt.C
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SAMENVATTEND

REËLE PERSPECTIEVEN

Onderwijs:
•   BBL-trajecten en andere duale trajecten met reële  

perspectieven.
•   Flexibele instroom/verlagen van drempels naar onderwijs.

Arbeidsmarkt:
•   Bemiddeling op maat, speeddaten, banenmarkten.
•   Directe contacten met werkgevers via netwerken en  

concrete ingangen. 

Betrekken van werkgevers: 
•   Garanties bieden over werkhouding en prestatieniveau  

van jongeren (op basis van trackrecord en doorloop van  
coachingstraject na plaatsing).

•   Kansen creëren via de achterdeur van werkgevers  
(solliciteren overslaan).

•   Inzet bedrijven om elkaar aan te spreken op maat- 
schappelijk ondernemen.

•   Tegengaan van negatieve beeldvorming over migranten- 
jongeren (positieve ontmoeting en ervaring).
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BELEIDS-
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DEEL 3
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EEN NOODZAKELIJKE EXTRA INVESTERING
De landelijke overheid, gemeenten en sectoren van het be-
drijfsleven investeren krachtig in maatregelen om jongeren aan 
het werk te helpen. Het vergt echter een specifieke en relatief 
intensieve aanpak om onzichtbare jongeren effectief te berei-
ken en voor te bereiden om eveneens van dit beleid en de ge-
creëerde kansen te profiteren. Zonder zo’n ‘vertaalslag’ blijven 
deze jongeren wat ze zijn: onzichtbaar. Blijven zij zonder werk, 
zonder adequate opleiding, aan de kant staan. 

Zeker, een specifieke aanpak voor onzichtbare jongeren 
vergt een additionele investering. In vergelijking tot andere 
werkloze jongeren kost het meer tijd en moeite hen naar werk 
(of opleiding) te begeleiden. En er kleven grotere risico’s aan. 
De definitie van succes (in termen van het tijdspad en de per-
centages doorstroom naar werk of onderwijs) moet worden 
aangepast aan wat voor deze groep haalbaar is. Niets doen is 
echter nauwelijks een optie. De groep van onzichtbare jonge-
ren groeit. Vooral in de grote steden dreigt een klasse van out-
casts te ontstaan, die op jonge leeftijd al definitief maatschap-
pelijk buitenspel dreigt te raken en gemakkelijk afglijdt naar 
marginalisering en criminaliteit.  

BESTUURLIJK COMMITMENT
Een specifieke aanpak voor onzichtbare jongeren vereist al-
lereerst bestuurlijk commitment. Om onzichtbare jongeren als 
specifieke groep op te nemen in het jeugd- en arbeidsmarkt-
beleid. Vooral ook in uitvoerende zin. En om de noodzakelijke 

GENERIEK BELEID ONTOEREIKEND
Onzichtbare jongeren zijn steeds verder vastgelopen in een 
groeiende berg problemen en een verlammende mindset. In 
deel 1 van deze publicatie hebben wij deze moeilijk grijpbare 
groep zo goed mogelijk geprofileerd. We hebben oorzaken en 
achtergronden in kaart gebracht, en karakteristieke houdingen 
en gedragingen beschreven. Wezenskenmerk is dat onzicht- 
bare jongeren niet meer zelf de eerste stap naar begeleiding 
kunnen zetten. Tegelijk zijn zij wel degelijk ontvankelijk voor hulp. 
Maar dat vergt wel een speciale aanpak. Cruciale elementen 
daarin hebben we beschreven in deel 2 van dit rapport. Deze 
categorie jongeren moet actief benaderd worden, het vertrou-
wen en de motivatie terugvinden om stappen te zetten en op 
maat geholpen worden met het oplossen van de problemen 
die dat in de weg staan. Pas dan kunnen zij (weer) gebruik 
maken van de diensten van reguliere instanties. En de kansen 
benutten die in de brede aanpak van jeugdwerkloosheid wor-
den gecreëerd. 

Een effectieve aanpak is mogelijk. Maar essentieel is dat die 
beleidsmatig wordt gefaciliteerd. Het generieke beleid om de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken biedt onvoldoende soelaas 
voor onzichtbare jongeren. Het bereikt hen eenvoudigweg niet. 
Daarom is in dit beleid specifieke aandacht voor deze groep 
jongeren nodig. Een allereerste aanbeveling is dan ook om de 
aanpak van onzichtbare jongeren expliciet onderdeel te maken 
van het jeugd- en arbeidsmarktbeleid.
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ruimte te scheppen voor budget, menskracht en kaders om tot 
resultaat te komen. Commitment ook om bij uitvoerende instel-
lingen en andere maatschappelijke partijen bereidheid te kwe-
ken om anders te gaan werken en de benodigde onderlinge 
samenwerking van de grond te krijgen.

SPECIFIEKE DOELEN EN VOORWAARDEN
Expliciete aandacht voor onzichtbare jongeren bij de aanpak 
van jeugdwerkloosheid is dringend gewenst. Aan de rijksover-
heid om daar de landelijke kaders voor te scheppen. Dat kan 
door niet alleen globale streefcijfers te formuleren, maar voor 
onzichtbare jongeren specifieke beleidsdoelen te stellen. Op 
die manier valt te voorkomen dat gemeenten zich richten op 
‘laaghangend fruit’: jongeren die snel kunnen instromen en 
op die manier bijdragen aan het terugdringen van het aantal 
(jeugd)werklozen. 

Door specifieke voorwaarden te stellen, krijgen gemeenten 
ruimte om voor onzichtbare jongeren een specifieke aanpak te 
ontwikkelen. En wordt een blinde vlek onmogelijk gemaakt. Op 
dezelfde manier kan worden aangestuurd op aandacht voor on-
zichtbare jongeren in de sectorplannen en in arbeidsmarktregio’s.

DEGELIJKE ONDERBOUWING
Vanzelfsprekend vergen specifieke beleidslijnen een dege- 
lijke onderbouwing. Zo ook het bereiken van onzichtbare jon-
geren als onderdeel van de aanpak van jeugdwerkloosheid. 
Dit zal moeten worden gebaseerd op een goede inschatting 
van deze categorie jongeren qua aantal, regionale verdeling en 
de verschillende subcategorieën. Dat vergt bewerking van de  
beschikbare statistische data en aanvullend onderzoek. 
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succes te boeken valt. Of door een deel van de jongerenvou-
chers en andere financiële prikkels voor deze groep te reser-
veren. In Tilburg heeft de gemeente een deel van het budget 
voor de aanpak van jeugdwerkloosheid beschikbaar gemaakt 
voor lokale initiatieven die zich specifiek richten op onzichtba-
re jongeren. Ten slotte is het nodig om bij de beoordeling van 
projectvoorstellen en -uitkomsten met betrekking tot onzicht-
bare jongeren aangepaste criteria te gebruiken. Zo zijn voor 
deze groep minder snel resultaten te verwachten. Doorstromen 
naar werk of opleiding kan een moeizaam proces zijn. Zinvol is 
het daarom om ook tussenstappen, bijvoorbeeld het meedoen 
aan een snuffelstage, als resultaat te definiëren. Verder moet 
rekening worden gehouden met onvermijdelijke uitval met als 
gevolg een lager slagingspercentage. 

ROL VOOR JONGEREN ZELF
Er zijn al veel mooie lokale oplossingen om onzichtbare jonge-
ren te bereiken en vooruit te helpen die navolging verdienen. Het 
kan voor gemeenten veel meerwaarde opleveren om jongeren 
zelf te betrekken bij de ontwikkeling van een aanpak. Zij kun-
nen meedenken en oplossingen aandragen die aansluiten bij 
hun leefwereld. En een actieve rol spelen in het bereiken van 
onzichtbare jongeren.

INTEGRALE AANPAK
In contacten van FORUM met verschillende gemeenten blijkt 
dat moeilijk bereikbare jongeren al snel op één hoop worden 

DOELGROEP SCHERP IN BEELD
Om op gemeentelijk niveau beleid te maken voor onzichtbare 
jongeren is het noodzakelijk eerst meer te weten over de doel-
groep. Hoeveel onzichtbare jongeren zijn er? Wat hebben ze 
nodig? Het is belangrijk daarbij niet alleen oog te hebben voor 
de moeilijk bereikbare maar wel zichtbaar aanwezige hangjon-
geren. Stille meisjes die thuis zitten, blijven vaak buiten het 
vizier van gemeenten – omdat zij geen geld kosten of overlast 
veroorzaken. Het zijn echter de opvoeders van morgen. Hun 
maatschappelijke deelname is niet alleen van belang voor hun 
eigen weerbaarheid, maar ook om de omvang van een volgen-
de generatie probleemjongeren binnen de perken te houden.

Om zicht te krijgen op de samenstelling van de groep on-
zichtbare jongeren en de problemen waarmee zij kampen, is 
het voor een gemeente nuttig lokale stakeholders te raadple-
gen die direct contact hebben met deze jongeren. Daar horen 
jongerenwerkers en andere welzijnswerkers bij, maar ook loka-
le migrantenorganisaties, wijkinitiatieven en ouders.

REALISTISCHE DOELSTELLINGEN
Inzicht in de leefwereld en situatie van verschillende categorie-
en onzichtbare jongeren in een gemeente kan worden vertaald 
naar aparte en realistische doelstellingen. Door voorwaarden 
te stellen aan de toekenning van gemeentelijke fondsen. Bij-
voorbeeld de verplichting voor bemiddelingsinstanties om ook 
ondersteuning te bieden aan onzichtbare jongeren, en niet  
alleen aan ‘laaghangend fruit’ waarmee met weinig moeite  
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is aan de gemeente om wat dit betreft de regie te voeren en 
samenwerking tot stand te brengen. 

De gemeente kan ruimte maken voor nieuwe initiatieven van-
uit het maatschappelijke middenveld: organisaties die onzicht-
bare jongeren goed weten te bereiken zoals het jongerenwerk, 
specifieke jongerenprojecten, en onzichtbare jongeren zelf.
Door deze partijen een plek in de samenwerkingsstructuur te 
geven en aan de benodigde faciliteiten en middelen te helpen. 
En door actief toe te zien op de warme overdracht en door- 
lopende samenwerking tussen deze intermediairs en reguliere 
instanties zoals het RMC en het Jongerenloket. 

De gemeente kan ook kijken waar het aan schort in de hui-
dige aanpak en verbeteringen aanbrengen binnen de bestaan-
de structuur. Door anders te werken, waarbij bijvoorbeeld ge-
zinswerkers meer aandacht aan werkloosheid besteden en 
jongeren begeleiden. Of jongerenwerkers de taak te geven  
empowermenttrainingen aan te bieden, gericht op de arbeids-
markt. 

INVESTEREN IN KENNIS
In al deze constellaties is het van belang dat de gemeente in-
vesteert in de kennis van deze ‘hulptroepen’ over het bestaan-
de aanbod en instrumentarium voor werkloze jongeren. En 
omgekeerd bij partijen zoals RMC’s en Jongerenloketten in 
kennis over de rol en de werkwijze van ondersteunende par-
tijen. Belangrijk daarbij is dat medewerkers jongeren die langs 
deze kanalen binnenkomen met voldoende inlevingsvermogen 

gegooid: die van probleemgevallen die langdurige zorgtrajec-
ten nodig hebben en dus niet op korte termijn kunnen instro-
men. Zodat deze tot de taak van het zorgcircuit behoren en niet 
‘tellen’ voor het werkgelegenheidsbeleid. 

Nuancering van dit beeld is nodig: een deel van de moeilijk 
bereikbare jongeren kan wel degelijk snel aan de slag. Een 
ander deel kampt met meervoudige problematiek die een inte- 
grale benadering vereist, waar toeleiding naar werk een be-
langrijk onderdeel van is. Dit vraagt om geïntegreerde samen-
werking tussen jongerenwerk, hulpverlening en bemiddeling 
naar arbeid of onderwijs. Waar al een langere samenwerking  
bestaat tussen het onderwijs, werkgevers en de zorgsector, 
staan de welzijnssector en het jongerenwerk meer op afstand. 

Een belangrijk middel om deze diensten op elkaar aan te la-
ten sluiten en het aanbod verder te integreren is de ontschot-
ting van de voor jongeren beschikbare subsidiestromen. Bij-
voorbeeld door de wethouders die werkgelegenheid, onderwijs, 
welzijn, jeugd, wmo en zorg in hun portefeuille hebben, geza-
menlijk verantwoordelijk te maken voor de aanpak van jeugd-
werkloosheid. En door beschikbare subsidies vanuit verschil-
lende wetten en regelingen te combineren en als totaalpakket 
beschikbaar te stellen voor directe hulpverlening.

ACTIEVE ROL VAN ‘INTERMEDIAIRS’
De toeleiding van onzichtbare jongeren naar beschikbare on-
dersteuning vraagt om een actieve rol van intermediairs die 
ingangen hebben en vertrouwen genieten bij deze groep. Het 
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en begrip ontvangen, vraaggericht verder helpen en effectief 
vasthouden voor verdere begeleiding. Daar moeten die mede-
werkers natuurlijk wel de tijd en vaardigheden voor hebben. 
Voldoende capaciteit, met andere woorden, is een randvoor-
waarde. 

Bij alle partijen is specifieke kennis nodig over regelgeving 
waar deze jongeren mee te maken kunnen krijgen. Zoals de 
beperkingen en mogelijkheden om een VOG te krijgen, als dat 
nodig is voor een stage- of werkplek. En de mogelijkheden om 
een schuldenlast te verminderen en af te betalen.

Ten slotte is het belangrijk dat de gemeente zorgt voor een 
gezamenlijk inzicht en voor een goede samenwerking tussen 
de relevante partijen. Competitie tussen verschillende orga-
nisaties die zich binnen een gemeente op dezelfde groepen 
jongeren richten staat een constructieve samenwerking in de 
weg. Om dit te voorkomen kan de gemeente aansturen op een 
heldere verdeling van taken en duidelijke samenwerkingsaf-
spraken. In Zaandam organiseert het Jongerenloket als regie-
voerder van de aanpak jeugdwerkloosheid hiertoe een gere-
geld ‘werkvloeroverleg’ waar alle stakeholders aan deelnemen.

EERSTE OPVANG
De verkenning, deel 1 van deze rapportage, laat zien hoe snel 
onzichtbare jongeren steeds verder wegzakken in een moeras 
van problemen. Dit vraagt om een snelle en effectieve opvang. 

De vier weken wachttijd bij het toekennen van een werkloos-
heidsuitkering, bedoeld om jongeren te stimuleren actief op 
zoek te gaan naar werk, kan bijdragen aan het afdwalen en 
uit beeld raken van jongeren. FNV Jong heeft in de gemeente 
Utrecht een negatief effect geconstateerd. Hier komt 64 procent 
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na de eerste melding niet terug. Een deel heeft zelf werk ge-
vonden, maar anderen belanden tussen wal en schip. 

Andere gemeenten koppelen ondersteuningstrajecten aan 
de vier-wekenregeling. Zo krijgen jongeren in Breda gedurende 
die periode een jobcoach. In Amsterdam Nieuw-West begeleidt 
de Kandidatenmarkt deze jongeren. Bij voortijdig schooluitval 
komen jongeren in veel gemeenten in eerste instantie terecht 
bij het Regionaal Meld Centrum (RMC).

Om jongeren te behoeden van onzichtbaarheid is het van  
belang ze bij het eerste contact vast te houden. De verkenning 
laat zien dat veel jongeren wantrouwend staan tegenover de 
instanties waar ze in eerste instantie terechtkomen, zoals een 
RMC, Jongerenloket of UWV. Het verdient daarom aanbeve-
ling te investeren in de competenties van medewerkers van 
deze instanties om vertrouwen te winnen. Het helpt als zij zich 
kunnen verplaatsen in deze jongeren. En gevoel ontwikkelen 
voor hun behoefte aan erkenning, betrokkenheid, en begrip 
voor hun weerzin door anderen geleefd te worden. 

Ook een warme overdracht van jongeren tussen RCM en 
Jongerenloket is van belang. Zodat de wijziging in status van 
voortijdig schoolverlater naar werkloze voor jongeren zonder 
startkwalificatie op hun 23ste vloeiend verloopt. En de over-
stap naar een nieuw loket en een ander gezicht geen aanlei-
ding vormt om af te haken. 
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migrantenjongeren aan te nemen via het Jongerenloket. Zeker 
als bij aanbestedingen van de overheid social return een rol 
speelt, wat steeds vaker het geval is. Bij deze social return ver-
plichten bedrijven zich een deel van hun nieuwe medewerkers 
te recruteren uit ‘de kaartenbakken’ van de gemeente. Ook kan 
bij aanbestedingen het aandeel migrantenjongeren in dienst 
meewegen.1 Deze bedrijven nemen ook deel aan lokale plat-
forms – om zaken te doen met de gemeente voor de aanpak 
jeugdwerkloosheid, maar ook om onderling te netwerken. 

Kleinere mkb-bedrijven zijn voor gemeenten niet gemakkelijk 
toegankelijk. Zij doen niet mee aan formele werkgeversplat-
forms, maken weinig gebruik van subsidiemaatregelen en on-
derhouden geen contact met het Jongerenloket om aan werk-
nemers te komen. Een deel van deze ondernemers is echter 
wel degelijk bereid jongeren kansen te bieden. Maar zij doen 
dat bij voorkeur via een aanbeveling vanuit het eigen professi-
onele netwerk of na een persoonlijke ontmoeting.2 In de prak-
tijk blijken veel kleine bedrijven gevoelig als ze worden aange-
sproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, als dat 
langs het juiste kanaal gebeurt. 

SAMENWERKINGSPARTNERS MKB 
Kleine mkb-bedrijven vormen een belangrijk en onderbenut 
potentieel om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Daarom 
verdient het aanbeveling om als gemeente samen te werken 
met partners die de communicatiekanalen en beslissingssys-
temen van deze bedrijven kennen. En ingangen, vertrouwen 

ONDERWIJS
Een directe aanleiding waardoor jongeren uit zicht raken, zijn 
hindernissen bij de inschrijving voor een opleiding of de over-
stap naar een andere studierichting. Of de mogelijkheden daar 
studiefinanciering voor te krijgen. Dat vraagt om maatregelen 
die de regelgeving en bureaucratie binnen het beroeps- 
onderwijs versoepelen, de toelatingsdrempels verlagen en een 
flexibele instroom mogelijk maken. Voor BBL-opleidingen kan 
begeleiding bij het vinden van een leer-werkplek een groot ver-
schil maken voor deze groep jongeren.

In toenemende mate rekent de rijksoverheid roc’s af op di-
plomaresultaat, vermindering van het aantal voortijdige school-
verlaters en verkorting van de opleidingsduur. Als gevolg han-
teren scholen een strenger toelatingsbeleid. Jongeren met 
een bovengemiddeld risico, en daartoe behoren zeker ook  
de onzichtbare jongeren, worden geweigerd. Zaak is deze  
‘perverse prikkels’ aan te pakken.  

WERKGEVERS
Werkgevers zijn voor gemeenten belangrijke partners in de 
aanpak van jeugdwerkloosheid. Gemeenten hebben vaak 
een samenwerkingsrelatie met bedrijven die een relatief hoge 
bereidheid hebben om jongeren aan te nemen via het Jon-
gerenloket en gebruik maken van de mogelijkheden voor ge-
subsidieerde stage- en werkplekken. Dit zijn veelal grotere 
mkb-bedrijven (200-500 werknemers). Uit onderzoek blijkt dat 
deze aanzienlijk meer dan kleinere mkb-bedrijven bereid zijn 
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en draagvlak bij hen hebben. Dit kunnen ondernemers zijn die 
vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid bereid zijn een 
brugfunctie te vervullen. Of het kunnen arbeidsbemiddelaars, 
professionele netwerkers of andere sleutelfiguren zijn, met een 
breed netwerk onder kleine werkgevers. 

Met deze partners kunnen gemeenten meer kleine mkb- 
bedrijven stimuleren om onzichtbare jongeren kansen te bie-
den. Bijvoorbeeld door hen uit te nodigen voor evenementen 
waar ze jongeren kunnen ontmoeten, zoals banenmarkten en 
speeddate-bijeenkomsten. Of door hen in contact te brengen 
met professionals die jongeren begeleiden en mogelijkheden 
zoeken om hen rechtstreeks te koppelen. 

Verder is het van belang onnodige drempels weg te nemen, 
die het kleine ondernemers moeilijk maken jongeren een kans 
te bieden. Bijvoorbeeld omdat zij minder zicht hebben op de 
mogelijkheden om jongeren een BBL-traject aan te bieden. 
Of het te veel bureaucratische rompslomp vinden om leer- 
werkbedrijf te worden, of gebruik te maken van de mogelijk- 
heden voor gesubsidieerde stage- en werkplekken voor werk-
loze jongeren. Maak het deze werkgevers kortom gemakkelijk 
om jongeren een kans te geven. 

 Discriminatie van migrantenjongeren blijft een reëel pro-
bleem dat om aandacht vraagt. Het is aan de werkgevers- 
organisaties en overheid om hierin het voortouw te nemen. 
Maar om jongeren een concrete kans en een goede start op de  
arbeidsmarkt te bieden is het nuttiger om de bereidheid te  
benutten die er bij een groot deel van de werkgevers is of aan-
gewakkerd kan worden.

TOT SLOT: GOEDE WIL
Deze publicatie maakt duidelijk dat ook onzichtbare jongeren 
ambities hebben en vooruit willen komen. En daar ook actief 
aan willen werken wanneer ze daarvoor een reëel perspectief 
zien. Aan gemeenten de uitdaging om ook deze jongeren dat 
perspectief binnen de aanpak jeugdwerkloosheid te bieden en 
de partijen die de bereidheid hebben daar iets voor te doen, bij 
elkaar te krijgen.
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UITGANGSPUNTEN
•   Onzichtbare jongeren zijn moeilijk bereikbaar maar met de 

juiste benadering ontvankelijk voor hulp. Binnen de aanpak 
van jeugdwerkloosheid is specifieke aandacht nodig om 
hen effectief te bereiken.

•   Tegenover de extra investeringen die nodig zijn om deze 
jongeren te bereiken staat de winst van het voorkomen dat 
zij steeds verder wegglijden en zich van de samenleving 
afkeren. 

•   Bestuurlijk commitment is cruciaal voor specifieke aandacht 
in uitvoeringsplannen, toekenning van budgetten en mens-
kracht, het scheppen van kaders en het tot stand brengen 
van samenwerking met alle relevante partijen. 

LANDELIJK BELEID VOOR AANPAK JEUGDWERKLOOSHEID
•   Landelijk beleidskader baseren op cijfermatige kennis over 

onzichtbare jongeren.
•   Specifieke streefcijfers voor onzichtbare jongeren laten  

opnemen in gemeentelijke, regionale en sectorplannen.
•   Specifieke toekenning van middelen en formulering van 

haalbare doelstellingen voor onzichtbare jongeren.

GEMEENTELIJK BELEID
•   Beleid baseren op kennis over de omvang, samenstelling, 

kenmerken en behoeften van de groep van onzichtbare 
jongeren, met input van lokale stakeholders (welzijn,  
maatschappelijk middenveld, ouders en jongeren zelf).

•   Bij de toekenning van fondsen voor de aanpak van jeugd-
werkloosheid aan reguliere instanties voorwaarden stellen 
met betrekking tot onzichtbare jongeren en/of aparte fond-
sen beschikbaar maken voor lokale initiatieven die zich 
specifiek richten op deze groep.

•   Bij de beoordeling van projectvoorstellen en -uitkomsten 
aangepaste criteria gebruiken om de resultaten met  
betrekking tot onzichtbare jongeren te meten. 

•   Good practices in andere gemeenten bekijken op toepas-
baarheid in de eigen context.

REGIE INTEGRALE AANPAK
•   Ontschotting van subsidiestromen via gezamenlijke verant-

woordelijkheid van relevante wethouders en combinatie van 
regelgeving voor een geïntegreerd en vraaggericht aanbod.

•   Inzet van instanties, het maatschappelijke middenveld en 
jongeren zelf en/of aanpassen van taken en werkwijze van 
bestaande instanties als intermediairs tussen onzichtbare 
jongeren en beschikbare ondersteuningstrajecten.

•   Faciliteren van deze intermediairs via een erkende plek 
in de samenwerkingsstructuur, toekenning van faciliteiten 
en middelen, en toezicht op samenwerking met reguliere 
instanties (RMC, Jongerenloket, UWV).

•   Investeren in de kennis van intermediairs over het bestaan- 
de aanbod voor werkloze jongeren, en in de kennis van 
RMC’s/Jongerenloketten over de rol en werkwijze van inter-
mediairs. 
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in relevante informatie, beperken van bureaucratische 
rompslomp, toegankelijk maken van financiële prikkels).

•   Aandacht houden voor en actief aanpakken van discrimina-
tie van migrantenjongeren.

•   Investeren bij beide partijen in kennis over relevante regel-
geving (VOG, schuldhulpverlening).

EERSTE OPVANG
•   Vier weken wachttijd voor werkloze jongeren afschaffen  

of koppelen aan actieve begeleiding. 
•   Investeren in de empathische en coachende competenties 

van RMC-, Jongerenloket- en UWV-medewerkers.
•   Warme overdracht van jongeren tussen RMC en  

Jongerenloket. 

ONDERWIJS
•   Regelgeving en bureaucratie binnen het beroepsonder-

wijs versoepelen, de toelatingsdrempels verlagen en een 
flexibele instroom mogelijk maken. 

•   Begeleiding bieden bij het vinden van een leer-werkplek 
voor BBL-opleidingen.

WERKGEVERS
•   Samenwerking zoeken met kleine mkb-bedrijven via  

partners met ingangen, vertrouwen en draagvlak. 
•   Kleine mkb-bedrijven betrekken bij netwerkevenementen 

waar direct contact met jongeren tot stand komt en/of in 
contact brengen met professionals die jongeren aan hen 
kunnen koppelen. 

•   In kaart brengen en wegnemen van onnodige drempels 
voor kleine ondernemers om kansen te bieden (voorzien  
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die zich richten op de begeleiding van onzichtbare jongeren 
naar werk. 

Contactpersonen: 
Eke Gerritsma: 06 - 520 66 535
Lisette Massink: 06 - 5185 7525
Paul Groenestein: 06 - 2886 6204
Radj Ramcharan: 06 - 2661 8770
Theo Papilaja: 06 - 2071 2365

FORUM-PILOT BRUG NAAR WERK

In opdracht van het ministerie van SZW initieerde FORUM in 
september 2013 de pilot Brug naar Werk. In de pilot gaat het 
erom ‘onzichtbare jongeren’ actief te benaderen en toe te rusten 
om geboden kansen te benutten en hierbij te bemiddelen. Doel 
was om tot een werkwijze te komen om deze jongeren te helpen 
ontsnappen aan de negatieve spiraal van afwijzing en ontmoe-
diging, nieuwe perspectieven te laten zien, en op weg te helpen 
met het zetten van concrete stappen om hun toekomst vorm te 
geven.

In 2013 werden hiertoe in vier gemeenten trajecten voor on-
zichtbare jongeren uitgevoerd, Arnhem, Leeuwarden, Utrecht en 
Zaanstad. Groepen van tien tot achttien onzichtbare jongeren 
doorliepen een programma van persoonlijke coaching en bege-
leiding, training in empowerment en werknemersvaardigheden, 
directe contacten met werkgevers, indien nodig koppeling aan 
professionals voor specifieke zorg en diensten, en eventueel 
een warme overdracht naar vervolgbegeleiding.

In 2014 werden innovatieve benaderingen (verder) uitgetest in 
samenwerking met lokale partnerorganisaties in vier gemeen-
ten, nl. in Leeuwarden, Utrecht, Zaanstad en Ede. De focus 
lag op het initiëren van lokale samenwerking, uitvoering door 
en overdracht van de werkwijze aan lokale uitvoeringspartners, 
en het bieden van ondersteuning en advisering aan gemeenten 
om onzichtbare jongeren effectief te bereiken bij de aanpak van 
jeugdwerkloosheid. Daarnaast hebben in het kader van de pilot 
drie uitwisselingsbijeenkomsten plaatsgevonden waaraan loka-
le samenwerkingspartners en andere organisaties deelnamen 
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<  foto: Mirjam Sterk en Findik Demir in gesprek met een jongere in Zaanstad
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Contactpersoon: 
Henk Krikke, 06 - 5333 0799  
info@demaakfabriek.nl

MINDSHIFT CONSULTANCY 
Bureau voor advies, training en bemid-
deling op het gebied van arbeidsmarkt.
Deed de werving, begeleiding en  
coaching van jongeren en voerde de 
training in werknemersvaardigheden  
uit voor Brug naar Werk in Leeuwarden.

Zie verder: www.mindshiftconsultancy.nl 

N. YILDIRIM DIVERSITEITS- 
PROJECTEN, ARNHEM
Deed de werving van jongeren en or-
ganiseerde een speeddate-bijeenkomst 
voor Brug naar Werk in Arnhem.

Contactpersoon:  
Nurcan Yildirim, 06 - 2915 4158 
nurcan.yildirim2@hotmail.com  

DE PLOECH 
Bureau voor loopbaancoaching, traject-
begeleiding en bemiddeling van  

hansbouwmans@boombusinesspoint.nl
Zie verder: www.boombusinesspoint.nl 

LE SUCCÈS 
Trainingsbureau, opgericht door Abkader 
Chrifi, die vanuit de positie van drop-out 
van de samenleving een positie in de 
maatschappij veroverde en zijn ervarin- 
gen op methodische wijze deelt via trai-
ningen, workshops en lezingen. Met als 
doel deelnemers uit het slachtofferschap 
te halen en bewust te maken van hun 
onaangesproken potentie.
Voerde empowermenttrainingen uit voor 
Brug naar Werk in vijf gemeenten. 

Zie verder: www.le-succes.nl 

DE MAAK FABRIEK
Sociale onderneming gericht op stimu-
leren van ontmoeting en organisatie 
van activeringsprojecten.
Droeg bij aan de werving van jongeren 
en hun bemiddeling naar werkgevers, 
en organiseerde de speeddate- 
bijeenkomst voor Brug naar Werk in 
Leeuwarden.

ART. 1 MIDDEN NEDERLAND
Expertisecentrum voor gelijke  
behandeling en discriminatiezaken. 
Voerde trainingen in werknemersvaar-
digheden uit voor Brug naar Werk in 
vier gemeenten. 

Zie verder: www.art1middennederland.nl 

BOOM BUSINESSPOINT
Sociale firma, gericht op het versterken 
van ondernemerschap, MVO en partici-
patie. Stimuleert de wijkeconomie door 
samenwerking tussen bedrijfsleven en 
sociaal-maatschappelijke initiatieven in 
de wijk.  
Voerde een training werknemersvaardig-
heden uit en organiseerde een speed- 
date-diner tussen lokale werkgevers en  
jongeren voor Brug naar Werk in Utrecht 
(2014).

Contactpersonen:
Marianne Houkamp, 06 - 2892 9118 
mariannehoukamp@boombusiness-
point.nl
Hans Bouwmans, 06 - 5433 0748 

PARTNERORGANISATIES BRUG NAAR WERK2
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Contactpersonen: 
Mark Verhoef, 06 - 4156 3614
markverhoef@vooruitutrecht.nl
Mohamed Benhaddou, 06 - 5338 6549

STICHTING TAAL EN WERK,  
ZAANSTAD
Stichting voor training, coaching en 
bemiddeling van werkzoekenden.
Deed de projectcoördinatie, en de wer-
ving, begeleiding, coaching en bemid-
deling van jongeren, voerde trainingen 
uit en organiseerde banenmarkten voor 
Brug naar Werk in Zaanstad.

Contactpersoon: 
Findik Demir, 06 - 2425 8675 
fdemir@live.com

STICHTING VOORUIT, UTRECHT
Sociale Makelaars gericht op het ver-
sterken van participatie, buurtnetwer-
ken, sociale vangnetten en onderne-
mend sociaal (zelf)beheer in Utrecht 
Zuid en Oost.
Deed de projectcoördinatie en de wer-
ving, begeleiding, coaching en bemid-
deling van jongeren, en organiseerde 
een banenmarkt voor Brug naar Werk 
in Utrecht (2014).

werkzoekenden. 
Voerde de training in werknemersvaar-
digheden uit voor Brug naar Werk in Ede.

Zie verder: www.de-ploech.nl

STICHTING ASHA, UTRECHT
Deed de werving van jongeren en volg-
de de uitvoering van trainingen voor 
Brug naar Werk in Utrecht (2013).

Zie verder: www.stichtingasha.nl 

STICHTING SABIL, EDE
Stichting voor het bevorderen van par-
ticipatie, integratie en emancipatie met 
behoud van eigen identiteit in Gelder-
land.
Deed de werving, begeleiding, coaching 
en bemiddeling van jongeren en orga-
niseerde een speeddate-bijeenkomst 
voor Brug naar Werk in Ede.

Contactpersoon: 
Bouchra Lahrech, 06 - 5881 4261 
b.lahrech@gmail.com
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PROJECT SAMEN WERKT, TILBURG
Het project Samen Werkt is opgezet door drie initiatiefnemers 
in antwoord op de mogelijkheid die door de gemeente Tilburg 
werd geboden om specifieke groepen moeilijk bereikbare (mi-
granten)jongeren naar werk te begeleiden. Het project richt 
zich specifiek op jongeren die zich herkennen in de Turkse 
cultuur en baat hebben bij ondersteuning door Turkse buddy’s 
als jobcoaches (studenten, ondernemers en anderen die een 
migrantenachtergrond hebben en hun weg al hebben weten 
te vinden in de Nederlandse maatschappij). Het project maakt 
onderscheid tussen jongeren die een goed diploma hebben 
maar alleen ver onder hun niveau aan de slag komen, jonge-
ren zonder (goede) startkwalificatie en kwetsbare jongeren die 
werkloos thuis zitten of op straat rondhangen. 

Contactpersoon: 
Marko van Dalen, 06 - 2942 3611
Marko.van.dalen@gmail.com
 

KANDIDATENMARKT, AMSTERDAM NIEUW-WEST
De Kandidatenmarkt is een sociale onderneming in Amsterdam 
Nieuw-West, opgericht in 2012 door Patricia Zebeda. Het doel 
is om jongeren in de leeftijd van 17 tot en met 30 jaar, die in een 
uitzichtloze situatie verkeren, klaar te stomen voor werk, stage 
of opleiding. Deze taak wordt uitgevoerd met medewerking van 
een team van professionals, stagiaires en vrijwilligers. Van de 
jongeren wordt bij deelname een actieve inbreng vereist. De 
werkwijze die wordt gehanteerd is een integrale groepsgerich-
te aanpak. Daarnaast krijgen kandidaten individuele aandacht. 
De netwerkbenadering is een belangrijk onderdeel van de  
methode.

De Kandidatenmarkt werkt in opdracht van stadsdeel Nieuw-
West en andere opdrachtgevers. 

Contactpersoon: 
Heleen Termorshuizen, projectleider 
06 - 4787 0674 of 020 - 7163 848
Heleen@dekandidatenmarkt.nl
Zie verder: www.dekandidatenmarkt.nl
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Mieke Janssen, directeur Art.1 Midden Nederland en trainer 
in werknemersvaardigheden voor Brug naar Werk 
Sara Viilavicencio, voorzitter Platform Actieve Ouders en 
Onderwijs (PAOO) Eindhoven 

Voor deze publicatie werden de volgende professionals 
geïnterviewd en/of geciteerd:

GEÏNTERVIEWD:
Findik Demir, oprichter Stichting Taal en Werk: en coördina-
tor Brug naar Werk Zaanstad 
Karen Maas, project Samen Werkt Tilburg
Nurnaz Deniz, publiciste die in 2013 in opdracht van FORUM 
interviews afnam bij onzichtbare jongeren
Patricia Zebeda, directeur van de Kandidatenmarkt in  
Amsterdam Nieuw-West
Said Bouzian, jongerenwerker in achterstandswijken van 
Rotterdam-Noord
Susan Pfaff, medewerker Jongerenloket Zaanstad
Ugur Yusma, jongerencoach Brug naar Werk Zaanstad

GECITEERD:
Abkader Chrifi, oprichter Le Succès en trainer empowerment 
voor Brug naar Werk
Henk Krikke, gepensioneerd ondernemer, initiatiefnemer van 
verschillende ‘activeringsprojecten’ in Leeuwarden,  
en partner in Brug naar Werk
Lau van den Bos, projectleider Servicepunt Leren en Werken 
in Eindhoven
Marko van Dalen, project Samen Werkt Tilburg
Marieke Frederiks, medewerker van Art.1 Midden Nederland 
en trainer in werknemersvaardigheden voor Brug naar Werk 

GEÏNTERVIEWDE EN OF GECITEERDE PROFESSIONALS 4
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DEEL 1
1   Alle namen van jongeren in deze 

verkenning zijn gefingeerd.
2   Zie bijvoorbeeld: Hooghe, M. et al 

(2011). Unemployment, Inequality, 
Poverty and Crime. Spatial 
Distribution Patterns of Criminal 
Acts in Belgium, 2001-2006. Oxford: 
British Journal of Criminology  

3   Geen werk hebben betekent nog niet 
werkloos zijn. Volgens de inter-
nationale, ook in Nederland gehan-
teerde definitie van werkloosheid gaat 
het daarbij om actief zoeken naar en 
ook beschikbaar zijn voor werk.

4   Berenschot (2007). Risicojongeren in 
Rotterdam: Onderzoek naar volume 
en handvatten voor een sluitende 
aanpak.

5   Noorda en Co (2014). Spookjongeren: 
Quickscan naar uitgeschreven 
jongeren in Amsterdam Nieuw-West.

6  Het Parool, 9 april 2014.
7   FORUM (2014). Monitor Werk-

loosheid onder (jonge) allochtone 
Nederlanders.

8   Sociaal en Cultureel Planbureau 

(2014). Jaarrapport Integratie 2013.
9   Ugur Yusma werd als professional 

geïnterviewd voor deze publicatie  
(zie bijlage 4)

10   De FORUM-pilot Brug naar Werk 
beslaat de periode september 
2013 tot oktober 2014. In vijf 
gemeenten doorliepen groepen 
van tien tot achttien onzichtbare 
jongeren trajecten bestaande uit 
persoonlijke coaching en begeleiding, 
training in empowerment en werk-
nemersvaardigheden, directe 
contacten met werkgevers, indien 
nodig koppeling aan professionals 
voor specifieke zorg en diensten,en 
eventueel een warme overdracht 
naar vervolgbegeleiding (zie verder 
Bijlage 1).

11   Sara Villaviciencio nam deel aan een 
uitwisselingsbijeenkomst over de rol 
van ouders die in het kader van de 
pilot Brug naar Werk in 2014 werd 
georganiseerd (zie Bijlage 4)

12   Georganiseerd door Brug naar Werk 
(zie bijlage 1) en uitgevoerd door Le 
Succès (zie Bijlage 2).

13   De Expertmeeting Onzichtbare 
jongeren en de arbeidsmarkt werd 
georganiseerd op 13 december 2013 
door FORUM in samenwerking met 
het ministerie van SZW. 
Deskundigen uit het onderwijs, 
arbeidsmarktregio’s, gemeenten, 
ministeries, betrokken instanties 
zoals het UWV en lokale jongeren-
loketten, en een aantal jongeren 
namen deel om de positie van 
onzichtbare jongeren te bespreken 
en kansrijke oplossingen te 
formuleren. Als uitgangspunt 
ontvingen de deelnemers vooraf  
aan de bijeenkomst de notitie 
Onzichtbare jongeren (J. Ferrier, 
FORUM 2013) met achtergrond-
informatie over onzichtbare jongeren. 
Het verslag en de notitie zijn 
gepubliceerd op www.forum.nl.

14   Verslag Bijeenkomst FORUM/
Adviescommissie Allochtonen 
Nijmegen, 6 juni 2013.

15   Margalith Kleijwegt (2014). Familie 
is alles. Onzichtbare ouders 10 jaar 
later. Amsterdam, Atlas Contact.

EINDNOTEN

http://www.forum.nl
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16   Said Bouzian werd als professional 
geïnterviewd voor deze publicatie 
(zie Bijlage 4).

17   Karen Maas werd als professional 
geïnterviewd voor deze publicatie 
(zie Bijlage 4).

18   Voor meer informatie over het project 
Samen Werkt: zie Bijlage 3.

19   Nurnaz Deniz werd voor deze 
publicatie geïnterviewd over haar 
bevindingen tijdens het afnemen van 
interviews bij onzichtbare jongeren 
(zie Bijlage 4).

20   Andriessen, I., Nievers E., Faulk 
L. & Dagevos J. (2010). Liever 
Mark dan Mohammed? Onderzoek 
naar arbeidsmarktdiscriminatie 
van migranten via praktijktests. 
Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau.

21   Patricia Zebeda werd als professional 
geïnterviewd voor deze publicatie  
(zie Bijlage 4).

22   Voor meer informatie over de 
Kandidatenmarkt: zie Bijlage 3.

23   Findik Demir werd als professional 
geïnterviewd voor deze publicatie 

(zie Bijlage 4).
24   Behalve voor zwaardere delicten 

zoals zedendelicten, ernstige 
geweldsdelicten e.d. waarvoor 
een langere terugkijktermijn van 
toepassing is.

25   Margarith Kleijwegt (2014), Alles is 
familie. Amsterdam: Atlas Contact. 

26   Egten, C. van & Hoog, S. de (2009) 
“Misschien had ik wel hoger gekund”, 
schoolloopbanen van meisjes uit 
etnische minderheidsgroepen. Den 
Haag: E-Quality.

27   Susan Pfaff werd als professional 
geïnterviewd voor deze publicatie 
(zie Bijlage 4).

28   Bellaart, H. (2013). Jongeren weer 
op de rails. Verminderen van recidive 
bij ontspoorde migrantenjongeren. 
Utrecht: FORUM.

29   Elsevier, 21 juni 2014.

DEEL 2
1  Zie Bijlage 2. 
2  Zie: www.zelfredzaamheidmatrix.nl 
3   Egten, C. van & Hoog, S. de: 

Misschien had ik wel hoger gekund, 

schoolloopbanen van meisjes uit 
etnische minderheidsgroepen. 
E-Quality, Den Haag, 2009.

4   Marieke Frederiks gaf trainingen 
werknemersvaardigheden voor Brug 
naar Werk (zie Bijlage 2 en 4).

5   Mieke Janssen gaf trainingen 
werknemersvaardigheden voor Brug 
naar Werk (zie bijlage 2 en 4)

6    FORUM (2014). Trendmeter 2013: 
Werkgevers over (jonge) Nieuwe 
Nederlanders op de arbeidsmarkt.  
Utrecht: FORUM

DEEL 3
1   FORUM (2014). Trendmeter 2013: 

Werkgevers over (jonge) Nieuwe 
Nederlanders op de arbeidsmarkt. 
Utrecht: FORUM 

2  Idem.

http://www.zelfredzaamheidmatrix.nl
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