
StartupSchool moet problematische jeugdwerkloosheid
Amsterdam aanpakken
BSSAhelpt hoger opgeleide werklozen aan baan bij startup

AMSTERDAM - WethouderKajsa Ollongren opende vandaag de ‘B. Startup School
Amsterdam’ (BSSA). Hogeropgeleidejongeren kunnen hier de juiste skills opdoen om
een baan te bemachtigen bij eenstartup. Ollongren: ‘Dit is precies het soort initiatief
waar ik als wethoudernaar op zoek ben. Door een connectie te maken tussen werkloos
Amsterdams talenten startups, kan het potentieel van Amsterdam nog meer worden
benut.’

Jeugdwerkloosheid is in Amsterdam al jaren eenprobleem. Viktor Bos van Amsterdam
Economic Board: ‘Eén op de acht jongeren inAmsterdam zit nu zonder baan. Daarmee zitten
we in Amsterdam zelfs drie procentboven het landelijk gemiddelde. Van de jongeren tussen de
23 en 26 jaarverdwijnt twintig procent zelfs helemaal van de radar; zij hebben geen betaalde
baan, volgen geen opleiding en ontvangen geen uitkering.’ 

Baukje Vetter van ManpowerGroup geeft aan dater ondertussen juist een groot tekort is aan
technisch talent. ‘Op dit momentstaan er zeventienduizend IT vacatures open binnen de regio
Amsterdam.’ Vooralstartups staan te springen om talent. Ruben Nieuwenhuis, Startup
Amsterdam:‘Doordat startups niet op tijd de juiste mensen vinden voor de juiste functie,wordt
hun groei belemmerd.’
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Uniekesamenwerking
Voor het opleiden van BSSA-studenten is eenunieke samenwerking tussen startup academies
van over de hele wereld aangegaan.Allemaal waren ze aanwezig bij de opening vandaag: The
App Academy en TheTalent Institute (Amsterdam), Le Wagon (Parijs), NYCDA (New York) en
HyperIsland (Stockholm). Studenten leren tijdens hun opleiding onder andere hetbouwen van
apps, webdeveloping en growth hacking. Na hun opleiding worden zegematcht met een
startup, waar ze gedurende drie maanden aan het werk gaan. Halfnovember starten de eerste
60 jongeren met hun bootcamp. Ricardo van Loenen, B.Amsterdam: ‘We gaan dit jaar drie
programma’s draaien, 300 leerlingen intotaal. Daarna is het zaak om meer subsidie te krijgen
van de overheid en opten duur natuurlijk zelfvoorzienend te worden.’

Partners
BSSA is een samenwerkingsverband tussen B.Amsterdam, Amsterdam Economic Board en
ManpowerGroup. De laatste twee zijntevens betrokken bij het regioplan ‘werk maken van
talent’, waarbinnen ditinitiatief volgens hen perfect past. Ook Professional Rebel en De
Upstarterzijn partners. Zij zijn verantwoordelijk voor het aantrekken van geschikttalent voor
BSSA. 

Jongeren kunnen zich inschrijven via: www.bssa.nu.  
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OVER B.AMSTERDAM

B. Amsterdam is met 18.000 m2 een van de grootste incubators ter wereld. Het is een ecosysteem voor innovatie,
educatie en groei en bouwt een brug tussen startups en corporates. Om groei te faciliteren biedt B. Amsterdam
zoveel mogelijk services en faciliteiten aan haar members. Je kunt er sporten en werken, naar evenementen gaan
en op de daktuin te zitten, wonen en studeren. Hiermee vervaagt de grens tussen wonen en werken en biedt B.
Amsterdam een poort tot en Nederlandse startup netwerk. B. Amsterdam is een initiatief van Ricardo van Loenen,
Guus Meulendijks en Bas van Veggel.
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