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Voorwoord 

In drie jaar tijd schreef Siggy (28) meer dan 
honderd sollicitatiebrieven. Nog altijd heeft 
zij geen baan. Heftruckchauffeur Dick was 
bijna zestig en kwam tijdens de recessie 
thuis te zitten. Het duurde twee jaar voor-
dat hij eindelijk weer passend werk vond.

Nog altijd blijkt de arbeidsmarkt niet zo te functioneren als we graag 

zouden willen: grote groepen mensen staan langs de zijlijn. Het gaat 

vooral om twee generaties die we niet verloren mogen laten gaan:  

jongeren én ouderen. Vaak zijn ze in de crisisjaren op de arbeidsmarkt 

gekomen en door de vele afwijzingen ontmoedigd geraakt.

Waarom worden deze mensen nauwelijks uitgenodigd voor een  

kennismakingsgesprek? Wat kunnen ze zelf beter doen? Welke  

oplossingen kunnen werkgevers bieden, eventueel met hulp van de 

overheid of de uitzendbranche? Vanuit een sterke betrokkenheid  

zet Start People zich in voor een arbeidsmarkt waarin iedereen mee-

telt, ook ouderen en jongeren. De – langdurige – werkloosheid onder 

50-plussers en 15-tot-25-jarigen vinden wij een belangrijk onderwerp 

waarover wij u graag informeren. In deze trendpaper gaan wij dieper in 

op de oorzaken en zetten mogelijke oplossingen op een rij. Zullen we er 

samen energie in steken om deze generaties aan de slag te krijgen?

Jan-Willem Gelderblom

Algemeen directeur

In deze 
trendpaper 
leest u…

…hoe het komt dat werkloze 

50-plussers moeilijk aan de 

slag komen. Terwijl werkgevers 

het maatschappelijk gezien  

absoluut gewenst vinden dat 

ouderen langer doorwerken.
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…welke rol de uitzend-

branche vervult voor werk-

zoekende ouderen. In de 

meeste gevallen blijkt de  

eerste uitzendbaan een  

opstap naar een volgende job.

>> pagina 8

…waarom jongeren hun  

loopbaan niet op gang  

krijgen. Wat zijn de oorzaken 

van de oplopende werkloosheid 

onder jongeren?

>> pagina 10

…dat werkgevers jongeren 

een beter perspectief  

kunnen bieden. Door te  

selecteren op competenties  

en karaktereigenschappen.

>> pagina 13

…wat Start People doet om 

50-plussers en jongeren  

kansen te geven. Vanuit onze  

sociale gedachte ontwikkelen 

we een gerichte aanpak en  

opleidingen op maat.

>> pagina 15
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In Nederland stijgt de werkloosheid onder ouderen én jongeren.  
Hun structureel slechte positie op de arbeidsmarkt en het hoge  
aantal werklozen binnen deze generaties geven reden tot zorg.  
Hoe kunnen deze werkzoekenden hun eigen kansen verbeteren?  
Welke rol kunnen werkgevers spelen?

Opvallend is dat veel van deze jongeren en ook ouderen 

geen goed beeld hebben wat een werkgever van ze  

verwacht. Andersom speelt de beeldvorming bij werk-

gevers een rol: bepaalde vaardigheden worden  

toegeschreven aan jongere medewerkers en andere 

competenties aan ouderen. Dat beeld is nogal zwart-wit: 

oud staat voor versleten en niet flexibel, niet productief 

en te duur. Jong zou niet loyaal zijn maar wel creatief. 

Soms berust deze perceptie op waarheid, maar vaak ook 

op vooroordelen. Mede hierdoor is er sprake van een 

mismatch op de arbeidsmarkt.

Een inclusieve arbeidsmarkt: juist nu!

De werkloosheid onder ouderen en jongeren is een  

probleem van ons allemaal. Want als maatschappij 

streven we naar een inclusieve arbeidsmarkt, waarin 

iedereen kan participeren. Ongeacht achtergrond,  

leeftijd of een eventuele arbeidsbeperking. Maar hoe 

moeilijk blijkt het om dit in de praktijk te realiseren?

Daarom is het zo belangrijk dat werkgevers bereid zijn 

beter te kijken naar de échte kwalificaties van nieuwe 

medewerkers. Vooral wanneer het 50-plussers of  

jongeren betreft. Tegelijkertijd zullen werkzoekende 

ouderen en jongeren zich beter moeten verdiepen in  

de wensen van een werkgever en hun kwalificaties  

daar op moeten afstemmen. Dat betekent in veel  

gevallen omscholen of bijscholen. Soms zal tijdelijk 

werk de oplossing zijn, als opstap voor een – nieuwe – 

start van de loopbaan. Eén ding is zeker: het is hoog  

tijd om samen in actie te komen. Om elke generatie 

haar plek op de arbeidsmarkt te gunnen en te geven.

Cruciale generaties op de  
huidige arbeidsmarkt
(Volgens veranderkundige en  

generatie-expert Aart Bontekoning)

Verbindende Generatie X
1955-1970
Levensfase: leiderschap, 45-60 jaar

Nuchtere verbinders, benutten  

diversiteit constructief, gericht op  

‘samen’ werken aan resultaten

Pragmatische Generatie
1970-1985
Levensfase: medior, 30-45 jaar  

Pragmatische versnellers van  

afstemmen en besluiten, gericht op  

concrete resultaten, bouwers van  

kennisnetwerken

Authentieke Generatie Y
1985-2000
Levensfase: junior, 15-30 jaar

Creatieve, authentieke multitaskers,  

willen flexibel en gelijkwaardig in een  

open, informele sfeer samenwerken

( De Generatie Z die na 2000 is geboren kenmerkt  

Bontekoning als vrije, heldere geesten die heel  

bewust in het leven staan.)

Onze visie op de kansen  
voor ouderen en jongeren
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Dubbele kans op langdurige werkloosheid

In de nasleep van de recessie staat een groot aantal 

50-plussers er slecht voor op de Nederlandse  

arbeidsmarkt. Nederland telt 270.000 mensen die  

langer dan een jaar werkloos zijn, dat is ruim 3%  

van de beroepsbevolking. Langdurige werkloosheid 

treft laagopgeleiden en 50-plussers vaker dan  

anderen. Gemiddeld is in de EU ongeveer een kwart 

van de langdurig werklozen ouder dan 50 jaar. In  

Nederland is dat meer dan 40%, constateert het  

Centraal Planbureau: “Oudere werknemers verliezen 

niet vaker hun baan, maar áls zij werkloos raken, is  

de kans op langdurige werkloosheid bijna dubbel zo 

groot als gemiddeld.”

Werkloze 50-plussers raken ontmoedigd

Intussen zijn ruim 200.000 50-plussers afhankelijk 

van een WW-uitkering. Het aantal 55-plussers met 

een WW-uitkering is in vijf jaar tijd zelfs verdubbeld 

tot 135.000, maakte het CBS in november 2015  

bekend. Vaak zijn het oudere medewerkers die in de 

crisisjaren werkloos zijn geraakt en sindsdien niet 

meer aan het werk kunnen komen. Een flink aantal 

valt in de categorie ‘ontmoedigde werklozen’: mensen 

Ouderen en hun lastige 
positie op de arbeidsmarkt

Het is een van de grote problemen op de arbeidsmarkt van deze tijd: 
de hoge en langdurige werkloosheid onder 50-plussers. Hoe komt het 
dat ze niet meer aan de slag komen? Werkgevers vinden het maat-
schappelijk gezien absoluut gewenst dat ouderen langer doorwerken, 
maar denken tegelijkertijd dat ouderen niet productief en te duur zijn. 

In de film The Intern speelt Robert de Niro de 
al wat oudere Ben die na het overlijden van zijn 
vrouw een zinvolle besteding van zijn dagen zoekt. 
Zijn oog valt op een advertentie van een hip online 
kledingbedrijf dat uit het oogpunt van maatschap-
pelijke betrokkenheid oudere stagiairs een kans 
wil geven. Nu heeft de keurig in het pak zittende 
Ben zijn hele leven bij een bedrijf gewerkt dat 
telefoongidsen aan de man bracht, dus een voor 
de hand liggende kandidaat is hij niet. Toch krijgt 
hij een kans. Dankzij zijn ruime werk- en levenser-
varing blijkt Ben al snel onmisbaar voor de 40 jaar 
jongere CEO. Zet mensen als Ben dus niet te snel 
op een zijspoor, bedrijven hebben ze hard nodig. 
Aldus de moraal van het verhaal.

40% van de langdurig  
werklozen is ouder dan 50 jaar
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die werkloos zijn geraakt, zich suf hebben gesollici-

teerd, steeds opnieuw zijn afgewezen en inmiddels  

de hoop op een nieuwe baan hebben opgegeven.  

Tussen de 55 en 65 jaar is het aandeel somber  

gestemde werklozen 12,3%. Ouderenwerkloosheid 

wordt niet voor niets een van de grootste sociaal- 

economische problemen genoemd.

Hoe is die situatie ontstaan? Hoe komt het dat de 

langdurige werkloosheid zo hardnekkig is? Nederland 

scoort slecht omdat we hier meer dan in andere  

landen te maken kregen met een tweede econo-

mische dip in de periode 2012-2013. Daardoor steeg 

de langdurige werkloosheid ook in 2014 nog, terwijl 

die in andere landen al daalde. 

“ Werkgevers zeggen het niet altijd, 
maar als je te horen krijgt ‘we hadden 
betere kandidaten’ voel je vaak dat je 
te oud bent. Dat komt hard aan.”

Dick (60), opnieuw aan de slag 
als heftruckchauffeur

Ouderenwerkloosheid, een optelsom 
van oorzaken

Het CPB betitelt werkloosheid onder ouderen  
als een structureel probleem, en identificeert  
een aantal oorzaken voor de stijging van de  
langdurige werkloosheid binnen deze groep:
•  De groei van het aandeel ouderen in lang durige 

werkloosheid is vóór de recessie ingezet.
•  Die stijging valt samen met de periode waarin 

de arbeidsparticipatie van ouderen sterk is 
gestegen.

•     Ouderen zijn langer beschikbaar voor de  
arbeidsmarkt vanwege de afschaffing van  
vervroegde uittredingsregelingen en de  
ingezette verhoging van de AOW-leeftijd. 

•  Ook als zij hun baan verliezen, blijven  
ouderen op zoek naar werk. 

•  Er zijn meer ouderen beschikbaar op de  
arbeidsmarkt, terwijl de werkgelegenheid  
voor deze groep niet evenredig is toegenomen.
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Waarom nodigen werkgevers oudere sollicitanten 

zelden uit voor een kennismakingsgesprek?

Oudere werkzoekenden hebben een probleem omdat 

ze vaak in de categorie langdurig werkloos vallen,  

niet per se omdat ze de 50 gepasseerd zijn. Veel  

werkgevers redeneren dat mensen hun productiviteit 

verliezen naarmate ze langer werkloos zijn. Werkgevers 

zien langdurige werkloosheid als een signaal voor een 

lage productiviteit. Daar komt bij dat ouderen CAO- 

technisch recht hebben op meer vakantiedagen en  

gemiddeld meer verdienen dan jongere collega’s met 

instapsalarissen. Ook geven werkgevers de voorkeur 

aan iemand die nog maar kort op zoek naar werk is.  

Wie langer dan een jaar werkloos is, staat achter in de 

rij. Bovendien kruipen er in die rij steeds mensen voor. 

Harde versus zachte kwaliteiten

Er speelt nog iets anders. Werkgevers erkennen dat 

oudere medewerkers op een aantal punten beter sco-

ren dan hun jongere collega’s. Het gaat om zaken als 

loyaliteit, betrouwbaarheid en management, maar dat 

zijn ‘zachte’ en minder gemakkelijk te kwantificeren 

kwaliteiten. Die brengen ze niet direct in verband met 

datgene waar het eigenlijk om draait: productiviteit. 

Dan wordt eerst en vooral gekeken naar harde kwali-

teiten: fysieke gezondheid, vaardigheid met nieuwe 

technologieën en creativiteit. En die kwalificaties 

schrijven ze vooral toe aan jongere medewerkers. Tot 

slot denken werkgevers dat ouderen niet flexibel zijn, 

terwijl net zo goed beargumenteerd kan worden dat 

ouders met jonge kinderen weinig flexibiliteit bieden.

Solliciteren 
terwijl anderen voorkruipen

Weer aan de slag!
Wat kunnen 50-plussers zelf doen?

•  Veel oudere werklozen blijven hangen in een 
slachtofferrol. Ze vergeten de hand in eigen 
boezem te steken. Deze mensen kunnen  
een empowermenttraining volgen, zodat  
ze hun zelfvertrouwen terugwinnen en weer 
positieve energie krijgen om te solliciteren.

•  Ook voor ouderen op de arbeidsmarkt geldt: 
blijf jezelf ontwikkelen, blijf je cv verrijken en 
sta open voor alle nieuwe technologische  
mogelijkheden. Bij lifetime learning gaat  
het niet alleen om het op peil houden van  
competenties en het verhogen van de pro-
ductiviteit, maar ook om het verbeteren van  
de eigen waarde op de arbeidsmarkt. 

•  Oudere werkzoekenden vergroten hun kans 
op een nieuwe baan door concessies aan 
salariswensen te doen. Hun laatstverdiende 
salaris is waarschijnlijk hoger dan het in-
stapsalaris van een jongere collega.

•  Uitzendwerk kan een prima manier zijn om 
weer actief te worden op de arbeidsmarkt. 
Door te durven kiezen voor flexwerk is het 
ook voor ouderen mogelijk om een loopbaan 
een nieuwe wending te geven.

“ Toen ik thuis kwam te zitten wilde 
ik maar één ding: aan de slag. Maar 
wie wilde mij op mijn leeftijd nog 
hebben?”

Bart (58), was vroeger timmerman en 
heeft nu nieuw werk
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Aantal WW-uitkeringen naar leeftijdsklasse 
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45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar

Langdurige werkloosheid concentreert 
zich bij lager opgeleiden en 55-plussers

Functie 

% lang durige

werkloosheid 

2014 

% totale

werkloosheid 

2014

% beroeps-

bevolking 

2014

15 tot 25 jaar 10% 27% 16%

25 tot 35 jaar 16% 19% 20%

35 tot 45 jaar 18% 17% 22%

45 tot 55 jaar 25% 20% 24%

55 tot 65 jaar 27% 16% 16%

65 tot 75 jaar 4% 2% 2%

 

Lager opgeleid 35% 38% 23%

Middelbaar opgeleid 46% 43% 43%

Hoger opgeleid 19% 20% 34%

Werkloosheid onder ouderen

Sterke concentratie langdurige werkloosheid bij 
ouderen in Nederland ten opzichte van andere landen

Italië

VS
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Verenigd Koninkrijk
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Spanje

Frankrijk

Denemarken

Zweden

Duitsland

Nederland
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Percentage Europese werkgevers dat een kwaliteit van toepassing 
acht op jongere en oudere medewerkers

Betrouwbaarheid 

Loyaliteit

Sociale vaardigheden

Managementvaardigheden

Stressbestendigheid

Flexibiliteit 

Creativiteit

Fysieke belastbaarheid

Opleidingsbereidheid

Vaardig met nieuwe technologieën
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Jonger dan 35 jaar 50 jaar en ouder

143.000 
mensen van 
55 tot 65 jaar 
willen aan 
de slag

Bronnen: CPB, NIDI, CBS.
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Met het oog op herstel van de arbeidsmarkt is er anno nu één groot 
voordeel ten opzichte van eerdere recessies: flexibele arbeidsrelaties 
zijn veel gangbaarder waardoor de economie sneller kan herstellen. 
Met name de uitzendbranche kan een belangrijke rol spelen voor 
50-plussers op de arbeidsmarkt.

Wie zijn baan verliest, lijkt op relatief jonge leeftijd al 

oud en afgeschreven. Toch blijkt het tegendeel uit een 

onderzoek van UWV en USG People onder ruim 5.000 

uitzendmedewerkers van boven de 50 jaar. In de mees-

te gevallen blijkt de eerste uitzendbaan een opstap 

naar een volgende baan. Slechts 3% stroomde terug  

in de WW. Meer dan 80% van de mensen in de onder-

zochte groep is twee jaar later nog altijd aan het werk.

Deze ervaringen met uitzendbanen voor 50-plussers 

stemmen positief. Er zijn ruime mogelijkheden voor 

tijdelijke contracten en de inhuur van uitzendmede-

werkers en zzp’ers. Flexwerk kan een constructieve 

bijdrage leveren aan de groei van de werkgelegenheid 

en het aanpakken van de langdurige werkloosheid. 

Het perspectief van flexwerk

•  De kans op het vinden van een volgende baan 
is voor 50-plussers gelijk aan alle andere  
uitzendkrachten.

•   Na de eerste uitzendbaan blijft 80% van de 
mensen aan de slag (67% krijgt opnieuw een 
uitzendcontract, 21% een tijdelijk contract  
en 12% een vast contract).

•  Vrijwel alle uitzendmedewerkers werken  
op een gelijkwaardig of zelfs hoger niveau 
vergeleken met hun vorige baan.

Welke rol vervult de uitzendbranche 
voor werkzoekende 50-plussers?
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Uitzendbanen en 50-plussers

Gewerkte uren van 50-plus uitzend-
medewerkers van USG People 

Functie % 

Productiemedewerker 12% 

Administratief medewerker 11% 

Operator 4% 

Vrachtwagenchauffeur 4% 

Magazijnmedewerker 3% 

Medewerker klantenservice 2% 

Secretaresse 2% 

Heftruckchauffeur 2% 

Procesoperator 2%

50-plus uitzendkrachten naar aandeel werkuren per sector

Industrie

Overige zakelijke dienstverlening

Overheid

Transport

Financiële instellingen en Verzekeringen

Handel

Bouw

Overige

Onderwijs

Gezondheidszorg en welzijn

Energie- en waterbedrijven

Milieudienstverlening

Onbekend 

Informatie-,…

Landbouw, jacht, bosbouw en visserij

Horeca

0% 5% 10% 15% 20% 25%

2014 2015

80% van de  
ouderen die in een 
uitzendbaan starten,  
hebben jaren later 
nog altijd werk

Bronnen: USG People, UWV.
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Als er niets verandert, wacht een grote groep jongeren 

een bestaan aan de rand van de arbeidsmarkt en 

maatschappij. Vooral de banen met veel routine-

matige handelingen zijn als gevolg van automatisering 

verdwenen of zullen verdwijnen. Veel jongeren hebben 

geen idee wat een werkgever zoekt en weten niet  

hoe ze zich het beste op de arbeidsmarkt kunnen  

presenteren. Het is goed mogelijk dat ze over interes-

sante competenties en karaktereigenschappen  

beschikken. Echter, werkgevers selecteren op basis 

van werkervaring en actuele kennis. Bovendien zitten 

werkgevers en jongeren uit deze doelgroep vaak op 

een totaal andere golflengte. De communicatie vormt 

een obstakel.

Aantal werkloze jongeren stijgt

De cijfers geven reden tot zorg. Het aantal werk-

zoekende jongeren stijgt namelijk weer sinds april 

2015. Zo nam de werkloosheid onder jongeren in de 

periode tot september 2015 toe tot 11,5%. Voorlopig  

is de jeugdwerkloosheid nog lang niet op het niveau 

van voor de economische crisis, toen 8% van de  

jongeren op zoek was naar een baan van minimaal  

12 uur per week. Er zijn in Nederland 161.000  

15- tot 25-jarigen werkloos, aldus het CBS. Vooral 

laagopgeleide jongeren zijn de klos. Een verloren  

generatie van ontmoedigde jongeren dreigt.

Jongeren krijgen hun  
loopbaan niet op gang

Terwijl jongeren met relevante hbo- en mbo-opleidingen weer in het 
vizier van werkgevers liggen, blijft een grote groep jongeren aan de  
zijlijn staan. Dat zijn vooral mensen in de leeftijd van 15 tot 25 jaar 
zónder of met een lage opleiding, of met een minder gewilde mbo- 
opleiding. Ze hebben geen baan. Onder hen bevindt zich een groep 
‘onzichtbare jongeren’: jongeren die niet bij de instanties in beeld zijn.

11,5% is de gemiddelde  
werkloosheid onder jongeren  
tot 25 jaar
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Werkloosheid treft vooral laagopgeleide en 

niet-westerse allochtone jongeren

Nu is het niet zo dat alle jongeren moeilijk aan de slag 

komen. Jongeren met een middelbare opleiding –  

afhankelijk van de studierichting – of opleiding op 

hbo- of wo-niveau vinden gemakkelijker een baan. 

Voor laagopgeleiden liggen de kaarten minder gun-

stig. Zo’n 45% van alle werkloze schoolverlaters is  

volgens het CBS laagopgeleid, in totaal een groep  

van 26.000 jongeren. Van de niet-westerse allochtone 

jongeren is 34% werkloos. Vooral in de grote steden  

is de werkloosheid onder migrantenjongeren schrik-

barend hoog. In sommige wijken zit zelfs tot 40% van 

de migrantenjongeren thuis.

Zijn we terug bij de jaren ’80, de periode van toren-

hoge jongerenwerkloosheid? Wat zijn de oorzaken  

van de oplopende werkloosheid onder jongeren? En, 

nog belangrijker: wat zijn de mogelijke oplossingen?

 

Wat kenmerkt jongeren met een afstand 
tot de arbeidsmarkt?

De International Labour Organization (ILO)  
betitelt de groep werkloze jongeren als ‘NEET’s: 
Not in Employment, Education or Training. Het 
is absoluut geen homogene groep, bij werkloze 
jongeren spelen vaak een of meer van de volgende 
factoren:

•  Ze zijn afkomstig uit migrantengezinnen.
•   Ze hebben een handicap.
•   Ze zijn laagopgeleid.
•   Ze zijn afkomstig uit een gezin met weinig  

middelen.
•   Ze hebben werkloze ouders.
•   Ze hebben ouders met een lage opleiding.
•   Ze komen uit een gezin met gescheiden  

ouders.

“ Ik heb meer dan 100  
sollicitatiebrieven geschreven  
in de afgelopen drie jaar.”

Siggy (28), heeft geen idee wat zij 
nog meer kan doen
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Waarom is de jeugdwerkloosheid onder allochtonen  
verhoudingsgewijs groter en neemt deze sneller toe dan onder  
autochtone jongeren?

De specifieke problemen  
van migrantenjongeren

De SER analyseert de weinig rooskleurige situatie  

van deze jongeren als volgt:

•   Jongeren van niet-westers allochtone afkomst 

hebben een slechtere startpositie. Kinderen  

van ouders die niet in Nederland zijn opgegroeid, 

laagbetaald of geen werk hebben, lopen een  

grotere kans op een minder succesvolle loopbaan.

•   Negatieve beeldvorming leidt in sollicitatie-

procedures soms tot directe of indirecte  

discriminatie.

•   Migrantenjongeren kiezen relatief vaak voor  

opleidingen die minder goed aansluiten op de  

arbeidsmarkt.

•   Ze doen tijdens hun opleiding minder  

werk ervaring op dan autochtone jongeren.  

Ze werken minder vaak naast hun opleiding  

en kiezen in het mbo minder vaak voor de  

combinatie van werken en leren.

•  Jongeren van niet-westerse herkomst hebben 

meestal geen bruikbaar netwerk om de  

kans op een stage of baan te vergroten.

•  Allochtone jongeren zijn minder goed bekend  

met de specifieke cultuur van de werkvloer.

“ Ik wil worden aangenomen op basis 
van wie ik ben en wat ik kan, niet op 
basis van onderbuikgevoelens en 
werkervaring die ik niet heb.”

Rayan (24), zoekt een baan als graphic designer

Een steuntje in de rug: wat doet  
de overheid voor jongeren?

•  In 2013 en 2014 trok het kabinet 50 miljoen 
euro extra uit voor de aanpak van jeugd-
werkloosheid.  

•  Het ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid laat weten dat er in de afgelopen 
twee jaar 23.000 jongeren aan een baan,  
leerwerkplek of stage zijn geholpen. Daar-
naast zijn er 9.000 jongeren voorbereid op  
een opleiding of werk.

•   De komende jaren maakt de overheid met  
speciale maatregelen werk van de bestrijding 
van jeugdwerkloosheid. Zo mochten werk-
gevers tot januari 2016 tijdelijk discrimineren 
door in vacatures specifiek te vragen naar 
jongeren van 18 tot 27 jaar.

•   Werkgevers die een werkloze jongere in  
dienst nemen, kunnen twee jaar lang  
premiekorting krijgen.

•   UWV sluit convenanten met landelijk  
opererende werkgevers zoals het  
ministerie van Defensie en Primark.
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Jongeren zonder goede startkwalificaties en werkgevers weten elkaar 
lastig te vinden. Werkgevers zoeken kandidaten via de traditionele 
wegen. Ze omschrijven functieprofielen die moeilijk te begrijpen zijn 
en hanteren sollicitatieprocedures die jongeren frustreren. Zij gaan 
daarom op zoek naar ‘short cuts’, waar werkgevers niet op zitten te 
wachten. Daarom is het in de praktijk moeilijk een match te maken.

Welk perspectief kunnen werkgevers  
werkzoekende jongeren bieden?

Werkgevers die jongeren perspectief willen bieden, 

kunnen rekening houden met een aantal zaken:

•  Beoordeel kandidaten niet alleen op basis van 

werkervaring en actuele kennis, maar selecteer 

jongeren op de benodigde competenties en  

karaktereigenschappen.

•  Prikkel jongeren om te solliciteren door vacature-

teksten aantrekkelijk voor hen te maken, sluit  

aan op de taal en belevingswereld van jongeren.

•  Houd er rekening mee dat jongeren met een 

mbo-opleiding er moeite mee hebben zichzelf  

op de juiste manier te presenteren ook al willen  

zij een baan enorm graag, besef dat zij zich  

buiten hun comfortzone begeven.

•  Begrijp dat netwerksites als LinkedIn wel hoog-

opgeleide jongeren bereiken, maar jongeren met 

een opleiding tot mbo-niveau veel minder, stem 

de communicatiekanalen af op de doelgroep.

Aandeel niet-onderwijsvolgende werklozen (15-27 jaar) 
met werk binnen drie maanden, naar opleidingsniveau
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Flexwerk voor laagopgeleide jongeren

In sommige sectoren zijn zeer zeker banen te vinden 

voor laagopgeleide jongeren. Het gaat veelal om  

repeterend werk bij bedrijven in de productie en  

logistiek. Voor werkgevers kan het aantrekkelijk zijn 

om dat werk in de vorm van uitzendbanen in te vullen. 

Niet alle jongere werkzoekenden staan voor deze  

flexbanen te trappelen. Uiteraard zoeken velen  

zekerheid, juist een vaste baan zien zij als betrouw-

baar toekomstperspectief. Maar vooral tijdelijke  

banen bieden een geweldige opstap om een loopbaan 

te beginnen. Hier kan een win-winsituatie voor  

werkgevers en werkzoekende jongeren ontstaan.

Investeren in opleidingen op maat

Daarnaast vragen ook functies voor laagopgeleiden 

om zwaardere en uitgebreidere competenties.  

Jongeren moeten niet alleen snel kunnen werken,  

ze moeten ook met een computer overweg kunnen  

en uiteenlopende werkzaamheden kunnen verrichten. 

Wanneer werkgevers bereid zijn te investeren in  

een gerichte opleiding voor jonge, nieuwe mede-

werkers, kunnen meer jongeren die over de juiste  

competenties en karaktereigenschappen beschikken, 

succesvol aan het werk.

“ Ik heb mijn vakdiploma’s gehaald 
en heb nu een vaste aanstelling 
als operator. Dankzij de kansen die 
Start People mij heeft gegeven.”

Kenroy (23), kwam zonder beroepsopleiding 
op de arbeidsmarkt

Kansen vergroten!
Wat kunnen jongeren zelf doen?

•  Jongeren vergroten hun kansen door te  
kiezen voor een opleiding met werkperspec-
tief, bijvoorbeeld een richting in de techniek  
of de zorg.

•    Het combineren van werken en leren geeft 
jongeren een aanmerkelijk betere aansluiting 
op de arbeidsmarkt.

•    Jongeren hebben baat bij het versterken van 
sociale vaardigheden, het leren kennen en 
begrijpen van de ongeschreven regels van het 
spel op de werkvloer en het leren opbouwen en 
onderhouden van een netwerk zijn belangrijk.

161.000 mensen van  
15 tot 25 jaar zoeken een baan

Bronnen

CPB Policy Brief Langdurige werkloosheid: Afwachten en hervormen, Aart 

Bontekoning (www.aartbontekoning.com), CBS, NIDI onderzoek Dilemma’s 

rond langer doorwerken, Play2Work Europe, International Labour Organiza-

tion (ILO), SER rapport Maak baan voor een nieuwe generatie, onderzoek 

UWV/USG People.
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Al bij de oprichting van Start People ging het maar om één ding:  
men sen aan een baan helpen. Wij vinden dat werk waarde creëert voor  
iedereen. Daarom maken wij ons er hard voor om ook werkzoekende 
50-plussers en jongeren toegang te bieden tot de arbeidsmarkt.

Ouderen en jongeren 
nieuwe kansen geven

50-plus VIP Lounge

Een uitzendbaan kan een prima  

manier zijn om uit de WW te komen. 

Daarom maakt Start People zich hard 

voor het Actieplan 50PlusWerkt. Zo heeft Start People 

een speciale online 50-plus VIP Lounge ingericht,  

samen met gemeenten en UWV. Met een open sollici-

tatie kunnen werkzoekenden van boven de 50 zich  

inschrijven. Geschikte kandi daten krijgen een uitnodi-

ging voor een kennismakingsgesprek. Onderdeel van  

de 50-plus VIP Lounge is ook een gratis toegan kelijke 

digitale leeromgeving. Met veel verschillende trai-

ningen op het gebied van persoon lijke effectiviteit,  

office, positieve psychologie, management, social  

media, communicatie en com merciële vaardigheden. 

Meer weten? startpeople.nl/uwv-50

Start People College

Start People College voorziet  

werkende mensen van passende 

kwalificaties. Kennis verdiepen, kennis verbreden, 

vaardigheden bijbrengen die nodig zijn voor een  

functie en de snel verschuivende functie-eisen.  

Maar ook de kennis en cultuur bij brengen van  

specifieke bedrijven. Start People College is de  

bedrijfsschool van Start People waarbij de lesstof 

wordt gevormd door de praktijk van het bedrijf.  

Voor het op maat opleiden van (nieuwe) medewerkers 

biedt het college een passend aanbod met moderne 

leer technieken. 

Meer weten? startpeople.nl/college 

De Generatieregeling

Met De Generatieregeling – een  

dienst van Start People – behouden 

werk gevers de kennis en ervaring  

van oudere medewerkers, en kunnen zij het bedrijf  

verjongen. Uitgangspunt is dat de oudere mede-

werkers volledig met pensioen gaan en deels bij  

De Generatieregeling in dienst treden. De werkgever 

maakt tegelijkertijd de afspraak dat deze mede-

werkers voor minimaal 50% via De Generatie regeling 

bij de (voormalige) werk gever aan de slag blijven  

totdat zij de AOW-leeftijd bereiken. Dankzij De  

Generatieregeling krijgen werk gevers ruimte om  

jongere medewerkers aan te nemen en op te leiden. 

Meer weten? generatieregeling.nl

Leren solliciteren

Start People helpt mensen om  

zich zo goed mogelijk te presenteren 

op de arbeidsmarkt. Ook langdurig  

werklozen, die hun zelfvertrouwen in veel gevallen 

hebben verloren. Met onze empowerment-trainingen 

geven we deze mensen de regie terug op hun  

loopbaan. Zij zijn weer in staat hun zoektocht  

naar werk nieuw leven in te blazen. Daarnaast  

bieden we ook sollicitatietrainingen, gegeven door  

ervaren recruiters. Zij begeleiden de deelnemers  

vanuit hun praktijkervaring. Leren solliciteren is  

voor veel mensen essentieel om hun loopbaan een 

nieuwe start te geven.

Meer weten? startpeople.nl/sollicitatietips



  Start-People    @startpeople    StartPeopleNederland

In Nederland stijgt de werkloosheid onder ouderen én 

jongeren. Hun slechte positie op de arbeidsmarkt en 

het hoge aantal werklozen binnen deze generaties  

geven reden tot zorg. Deze – vaak langdurige – werk-

loosheid blijkt geen conjunctureel maar een structureel 

probleem. Hoe kunnen deze werkzoekenden hun eigen 

kansen vergroten? Welke rol kunnen werkgevers  

spelen? Met het oog op herstel van de arbeidsmarkt is 

er anno nu één groot voordeel ten opzichte van eerdere 

recessies: flexibele arbeidsrelaties zijn veel gangbaar-

der waardoor de economie zich sneller kan herstellen.

Cruciaal is dat werkgevers bereid zijn beter te kijken 

naar de échte kwalificaties van nieuwe medewerkers. 

Vooral wanneer het 50-plussers of jongeren betreft.  

Tegelijkertijd zullen werkzoekende ouderen en  

jongeren zich beter moeten verdiepen in de wensen van  

een werkgever en hun kwalificaties daar op moeten  

afstemmen. Dat betekent in veel gevallen omscholen  

of bijscholen. Soms zal tijdelijk werk de oplossing zijn, 

als opstap voor een – nieuwe – start van de loopbaan. 

Eén ding is zeker: het is hoog tijd om samen in actie  

te komen. Om elke generatie haar plek op de arbeids-

markt te gunnen en te geven. 

 

Samenvatting

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze dienst-
verlening? Uw contact persoon bij  
Start People vertelt u er graag alles over.  

Bel 0800 - 1201 of mail naar  
info@startpeople.nl of kijk op  
startpeople.nl/visieopwerk

Over Start People
In Nederland is Start People met 130 vestigingen 
en een landelijke dekking een van de grootste, 
toonaangevende dienstverleners op het gebied 
van flexibele arbeid. Als arbeidsmarktintermediair 
verleent Start People alle vormen van flexibele  
arbeid en uiteenlopende diensten op het gebied  
van human resources.

ASA en Restart
Vanuit diverse specialisaties bedienen wij ver-
schillende doelgroepen. Ook de zelfstandige  
labels ASA en Restart zijn onderdeel van  
Start People. ASA is al meer dan 45 jaar dé  
specialist als het gaat om de bemiddeling van hbo- 
en wo-studenten naar bijbanen, studiegerichte  
bijbanen en starters functies. Restart helpt bedrij-
ven met de invulling van duurzame inzetbaarheid 
en is dé participatie partner voor organisaties die 
willen bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt.


