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Convenant partners
• Gemeenten in  

Noordoost Brabant 

• MBO, V(S)O en Pro 

• UWV 

In samenwerking met de 

betrokken partners: SW- 

bedrijven, SBB/bedrijfsleven.

Beschikbare middelen
• Regionale rijks middelen 

VSV

• Provinciale middelen

• amendement Bruins

• ESF

• Regiodeal

• Regionale rijksmiddelen 

Jeugdwerkloosheid

Resultaat
• We hebben een lager VSV 

percentage dan het lande-

lijk gemiddelde. 

• Meer dan de helft van de 

VSV’ers volgt na 1 jaar een 

opleiding of heeft werk.

• We hebben een lager percen-

tage jeugdwerkloosheid dan 

het landelijk gemiddelde.

• Voor jongeren met een bege-

leidingsvraagstuk in de over-

gang van onderwijs naar 

werk zijn afspraken tussen 

onderwijs en gemeenten. 

• We hebben alle jongeren 

(16-27 zonder SK, school of 

werk) in beeld en we bieden 

passende ondersteuning.

Ambitie
In 2024 zijn we in Noordoost Brabant een regio, waar alle jon-

geren tot 27 jaar een passende plek in de maatschappij heb-

ben. Dat vraagt om een jongerenaanpak op de leef gebieden 

onderwijs en arbeidsmarkt gericht op:

• Dat jongeren een startkwalificatie (SK) behalen. Als dit voor 

een jongere (nog) niet mogelijk is, wordt ingezet op (duur-

zame) arbeidsparticipatie.

• Het geven van kansen aan jongeren zodat zij mee kunnen  

doen en hun talenten kunnen benutten. Jongeren zijn  

zo veel mogelijk zelf in de regie en blijven zich ontwikkelen.

• Werken vanuit een jongere door het creëren  

van oplossingen voor én door een jongere  

op korte termijn en met effect.

• Het bieden van een basis voor  

een leven lang  

ontwikkelen (LLO).

Jongerenaanpak onderwijs-arbeidsmarkt
2021-2024
De regionale Jongerenaanpak is een 

samenvoeging van de:

• Aanpak voortijdig schoolverlaten; 

• Aanpak jongeren in een kwetsbare 

positie;

• Aanpak jeugdwerkloosheid. 

Het gaat immers vaak om dezelfde 

jongeren alleen in een andere fase 

van hun leven. Door de aanpakken 

samen te voegen werken we toe naar 

doorlopende overgangen in zowel 

inhoud als financieën.


