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Jeugdwerkloosheid in Oost-
Vlaanderen 
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•  daling van het aantal werkzoekenden jonger dan 25 
jaar ten opzichte van september 2013 (van 13.736 
naar 13.517) 

•  stijging van het aantal openstaande vacatures (van 
8.125 eind september 2013 naar 8.434) 

•  toename van de werkloosheid bij jongeren die 
-  geen diploma hoger onderwijs hebben, 
-  meer dan 2 jaar werkloos zijn, 
-  een niet-EU nationaliteit hebben, 
-  een arbeidshandicap hebben. 

SEPTEMBER 2014 



Uitdagingen voor Vlaanderen 
(en Europa) 
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•  jongeren die niet over een baan beschikken en ook 
geen onderwijs of opleiding volgen (NEET) 

•  jongeren zonder loopbaancompetenties en 
werkervaring 

•  jongeren met kwalificaties en beroepsaspiraties zonder 
tewerkstellingsperspectief 

•  jongeren die leren combineren met werken 
•  jongeren met een beroepsinschakelingsuitkering 
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Leren op school of 
thuis.  

ONDERWIJS 

(Blijvend) 
versterken van 
competenties 

Werkplekleren of 
bijklussen 

Zoeken naar 
(ander) werk/ of 
Intrede op de 

ARBEIDSMARKT 

VERZAMELEN COMPETENTIES, ERVARINGEN, 
KWALIFICATIES 

LEREN & WERKEN SLUITEND MAATPAK -25 
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PROACTIEF OPTREDEN OM DE AANSLUITING VAN ONDERWIJS OP 
ARBEIDSMARKT TE VERZEKEREN  

•  de arbeidsmarktactoren (zoals de VDAB) betrekken bij 
studie- en beroepskeuzevoorlichting 

•  leerlingen en studenten in de loop van het 
onderwijscurriculum de noodzakelijke inzichten en 
attitudes bijbrengen (loopbaancompetenties, 
sollicitatievaardigheden, kennis over de reële vraag 
naar talent en competenties, ...) 

•  duaal leren (leren via werken) opzetten als 
volwaardige leerweg binnen het secundair onderwijs 
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WERKZOEKENDE JONGEREN SNEL EEN KWALITEITSVOLLE 
DIENSTVERLENING OP MAAT BIEDEN 

•  binnen de 4 maanden een baan, een stage of een 
voortgezette beroepsopleiding aangeboden 

•  instapstages, werkinlevingsprojecten voor jongeren en 
individuele beroepsopleidingen 

•  digitale oplossingen om loopbaan zelf in handen te 
nemen 

•  dienstverlening vormgegeven in co-creatie met 
jongeren 

•  bemiddelaars met voeling voor de noden van jongeren 
•  slagkrachtige (lokale) partnerschappen 



Bedankt! Vragen? 


