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Jongeren doen
werkervaring op
in Emmen-Centrum
Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, creëert ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad werkervaringsplaatsen
voor jongeren. Centrummanager Ton de Sevren Jacquet zet zich hiervoor in.
Als centrummanager
organiseert Ton de Sevren
Jacquet activiteiten en evenementen in
Emmen-Centrum. Ook is hij
contactpersoon
tussen de ondernemers en
de gemeente als het gaat
om de vernieuwing van het
centrumgebied. Daarnaast
werkt Ton twee dagdelen bij
het team van
accountmanagers van de
gemeente Emmen (het
werkgeversteam).

Het werkgeversteam met v.l.n.r. Rutger Verbeek, Christiaan Zondag,
Marja Blom en Ton de Sevren Jacquet.
Foto: Boudewijn Benting

“De accountmanagers
hebben direct contact met
veel werkgevers in de regio.
Zij helpen werkgevers
bijvoorbeeld bij het vervullen
van vacatures, het opzetten
van werkervaringsplaatsen
en het kiezen van de juiste
scholing en opleiding voor
hun werknemers. Binnen

het team richt ik me op de
werkgevers in het centrum
van Emmen” vertelt Ton de
Sevren Jacquet.

Werkplein

is. Als de werkgever akkoord
gaat, komt de vacature op de
Facebook-pagina van Emmen
Vlinderstad. Bovendien neemt
Ton de vacature mee naar het
Werkplein Zuidoost-Drenthe.

Bij iedere vacature die hij
tegenkomt, stapt Ton de
zaak binnen en vraagt of de
vacature al dan niet vervuld

“Ik werk nauw samen met
de klantmanagers van het
Werkplein en dat is buiten-

gewoon prettig. Zij hebben
direct contact met werkloze
jongeren en weten wie een
baan zoekt in de detailhandel,
horeca of dienstverlening.
Regelmatig ga ik bij hen
langs om een vacature toe te
lichten en te vragen of ze al
een geschikte kandidaat zijn
tegengekomen. Onlangs
hebben we samen met het
Werkplein een pool
samengesteld van 24
werkloze jongeren die
geschikt zouden zijn voor een
baan in het MKB. Komt er een
vacature, dan kijken we eerst
in deze database. Zo kunnen
we snel reageren.”

Gastheren en –dames
Vanuit zijn taak als Centrummanager heeft Ton regelmatig
zelf werkervaringsplaatsen
beschikbaar. “Een mooi
voorbeeld zijn de gastheren
en –dames die tijdens
evenementen op strategische
punten in het centrum rondlopen. Zij wijzen onder andere
bezoekers de weg, want dat

is soms best lastig met alle
werkzaamheden rondom de
centrumvernieuwing.
Stagiaires van het Drenthe
College helpen bij de
organisatie van evenementen als de Opening van het
cultureel seizoen en Emmen
on Wheels. Studenten van
Stenden Hogeschool voeren
op dit moment een onderzoek
uit naar de herkomst van
bezoekers uit de regio.”
Gemiddeld helpt Ton iedere
week een jongere aan een
baan of werkervaringsplaats.
“Door de goede
samenwerking tussen
accountmanagers,
klantmanagers en
ondernemers zorgen we er
samen voor dat jongeren ook
in Emmen-Centrum aan de
slag gaan.”
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Jeugdwerkloosheid daalt

Zet in op talent!
In het hele land slaan gemeenten en UWV de handen ineen om werkzoekende jongeren aan een baan of opleiding te helpen.
Het Actieplan Jeugdwerkloosheid heeft succes: in de eerste vier maanden van 2014 daalde het aantal werkloze jongeren in Emmen
en Borger-Odoorn met 22%.
In de arbeidsmarktregio
waar Emmen en
Borger-Odoorn onder vallen,
heet het Actieplan
‘Zet in op Talent!’.
De doelstellingen zijn
helder. Het aantal
ingeschreven jongere
werkzoekenden moet terug
van 2000 naar 1500.
Daarnaast wordt ingezet
op leren en werken of een
combinatie van beide.
Het Actieplan loopt
tot 31 mei 2015.

en werkzaam bij UWV. “Wij
koppelen activiteiten en
partijen aan elkaar. Maatwerk
en samenwerking zijn de
sleutelwoorden. Ons motto:
Zet in op talent! ”

Gerichte begeleiding

Maatwerk
en samenwerking
Sinds de start op 1 januari
2014 zijn al behoorlijk wat
acties opgezet en uitgevoerd.
Spin in het web zijn Netty
Posthumus en Agneta Meijer.
Netty is projectleider Actieplan Jeugdwerkloosheid van
de gemeenten Emmen en
Borger-Odoorn. Agneta is
projectleider Leerwerkloket

Jongeren die werk zoeken en
ondertussen een uitkering
nodig hebben, schrijven zich
in bij het UWV. Agneta: “Het
UWV heeft dus veel informatie
over deze jongeren. We overleggen dan ook voortdurend
met de klantmanagers van
UWV en gemeenten. Zij gaven
bijvoorbeeld aan dat jonge,
werkloze moeders baat
hebben bij gerichte
begeleiding op hun
zoektocht naar werk of terug
naar school. Daar kwam een
project uit voort met 18
deelnemers.”

Startkwalificatie
Bijna de helft van de
ingeschreven jongeren
tussen 18 en 27 jaar mist een
startkwalificatie (een diploma
op MBO-2-nivaeu of hoger).
Wie recht heeft op

studiefinanciering en
gebruik maakt van een
bijstandsuitkering, moet terug
naar school om die
startkwalificatie te halen.
Netty: “Voor jongeren die al
een paar jaar gewerkt
hebben, is dat soms lastig.
Met het Drenthe College
ontwikkelden we een traject
om die stap makkelijker te
maken: het Flexibele
Instroom Portaal. De
resultaten zijn heel goed.”

Training
Sommige jongeren ontbreekt
het aan werknemersvaardigheden als op tijd
komen en omgaan met
kritiek. Agneta: “Zij kunnen
meedoen met de training van
MKB-GW (Goed Werknemerschap) waarin ze een week
lang aan de slag gaan met
deze onderdelen. Als ze het
goed doen, gaan ze na die
week samen met een
jobhunter heel gericht op
zoek naar een baan of
werkervaring. Die jobhunter
kunnen we nu inzetten
dankzij het Actieplan.”

Giftcards
Ook met het bedrijfsleven
wordt op allerlei manieren samengewerkt om de
jeugdwerkloosheid terug te
dringen. Netty: “Werkgevers
kunnen een Giftcard – een
financiële tegemoetkoming
– krijgen als ze jongeren in
dienst nemen. In het kader
van de Techniekcarrousel
gaan jongeren met iemand
van het Werkgeversteam op
werkbezoek bij een technisch
bedrijf. Vereniging
Parkmanagement
Bedrijventerreinen (VPB)
Emmen gaat leer-werkbanen
creëren om jongeren op te
leiden tot procesoperator.”
Het Actieplan Jeugdwerkloosheid is een landelijke
campagne, deels gefinancierd
met Europees geld. Agneta:
“We hebben echt wat te
bieden de komende tijd.
Dat zeg ik ook tegen jongeren:
als je wat wilt, doe het dan nu.
Nu kan het!”

Meer weten?
Kijk op www.zetinoptalent.eu (werkgevers) of www.werk.nl (jongeren).

