JOBHUNTERS ACTIEPLAN JEUGDWERKLOOSHEID AAN DE SLAG

Angela van der Zalm en Jeanette van Dam zijn gestart als jobhunters voor het Actieplan
Jeugdwerkloosheid (JWL). Momenteel staan ongeveer 2919 jongeren in de regio geregistreerd
als werkzoekenden. Naar verwachting gaat dit aantal nog stijgen vanwege de economische
recessie en maatschappelijke ontwikkeling. Gemeente Bunnik, de Bilt, Houten, IJsselstein,
Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk
bij Duurstede, Woerden, Zeist en Utrecht hebben in gezamenlijk overleg het Actieplan
Jeugdwerkloosheid opgesteld. In dit plan is de concrete doelstelling voor de jobhunters het
matchen van 200 jongeren (tot 27) jaar met een (betaalde) baan.
Aanpak
De jobhunters van het Actieplan JWL hebben hun werkplek bij het Werkgeversservicepunt Lekstroom,
onderdeel van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) in Nieuwegein. Zij staan in contact met alle
werkgeversservicepunten in de regio Utrecht-Midden. Vanuit deze werkgeversservicepunten en uit
verschillende projecten krijgen zij jongeren aangemeld. Met het profiel van deze jongeren gaan zij op
pad naar potentiële werkgevers.
Wie zijn de jobhunters voor het actieplan JWL?
Angela van der Zalm, 32 jaar en al 12 jaar recruitment specialist, is als jobhunter gedetacheerd door
A & E personeelsdiensten. Angela “Ik heb al veel met jongeren gewerkt. Zo gaf ik bijvoorbeeld
sollicitatietrainingen en leerde ik hen cv’s maken. Jongeren willen wel, maar weten vaak de weg niet.
Jongeren zijn moeilijk vindbaar. Wij zullen dan ook eerst in kaart moeten brengen wat er allemaal al
voor jongeren wordt gedaan, zodat we via die bestaande kanalen met hen in contact kunnen komen.
Door mijn werk als recruitment specialist heb ik een groot netwerk van werkgevers opgebouwd. De
meeste ken ik goed. Daardoor kan ik gemakkelijk het gesprek aangaan over deze specifieke
doelgroep.”
Jeanette van Dam, 45 jaar. Ooit werkzaam als verzekeringsinspecteur en key accountmanager bij
een bedrijf in kantoorverbruiksartikelen. Als vervolgstap in haar carrière wilde ze haar commerciële
ervaring koppelen aan maatschappelijke betrokkenheid en begon zij in 2005 bij Trend Uitzendbureau
als consultent werving & selectie. Zij kwam twee keer korte tijd in een ww-situatie terecht en weet
hierdoor wat het betekent om zonder werk te zitten. Jeanette “Ook ik had vooroordelen over mensen
die werkloos waren. Ik weet inmiddels dat het iedereen kan overkomen en dat het niet eenvoudig is
om in jezelf te blijven geloven. Gelukkig heb ik dat nu achter de rug, maar deze ervaring neem ik mee
in gesprekken met werkgevers. Ik ga met veel plezier op zoek naar werkgevers die jongeren een kans
geven; openstaan voor ontwikkeling en ontplooiing. Zij moeten zich realiseren dat zij kapitaal
binnenhalen. Door welwillend te zijn en jongeren een kans te geven, investeren zij in de toekomst van
hun bedrijf”.
Meer informatie
Met vragen of voor meer informatie kunt u terecht bij Angela van der Zalm, 030 – 7022 567 of 0651586482, a.vdzalm@wgsp-lekstroom.nl en Jeanette van Dam, 030 - 7022 570 of j.vdam@wgsplekstroom.nl
Actieplan Jeugdwerkloosheid
15 Gemeenten in de regio Utrecht-Midden ondertekenden het Actieplan Jeugdwerkloosheid (JWL). Dit
actieplan heeft als doel de groei van de jeugdwerkloosheid in de regio tot stilstand te brengen en waar
mogelijk de jeugdwerkloosheid terug te dringen.

