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Onderwerp: Vergroot de kansen voor jongeren op een goede start op de arbeidsmarkt
Er zijn nog steeds flink wat jongeren die geen goede start maken op de arbeidsmarkt. Dat
zijn heel verschillende groepen. Jongeren die van Vso/Pro komen en niet direct een plek
vinden, jongeren in de jeugdzorg, jongeren met een migratieachtergrond die geen plek
krijgen, maar ook jongeren die even niet weten welke kant ze op moeten. In totaal waren er
in 2017 84.000 jongeren die niet aan het werk waren of naar school gingen. In veel
gemeenten is er niet altijd passend aanbod voor deze groep, terwijl als je jong bent een paar
jaar op de bank zitten funest kan zijn voor je verdere carrière. We moeten deze jongeren
zover krijgen dat ze naar de gemeente toe komen, en dat ze daar ook begeleiding krijgen die
ze nodig hebben.

1. Hoeveel jongeren zijn er in Zwolle die geen recht hebben op een uitkering, en geen
werk of opleiding hebben?
2. Hoe veel jongeren hebben momenteel geen werk of doen geen opleiding in Zwolle?
En kan er een weergave gegeven worden per wijk?
3. Melden deze jongeren zich bij de gemeente voor begeleiding of zijn er andere
plekken waar zij om hulp vragen?
4. Welke specifieke trainingen zijn er voor jongeren zonder werk (uitkeringsgerechtigd
en niet-uitkeringsgerechtigd? Is dit onderdeel van de Human Capital Agenda?
5. Lopen er trajecten zoals buddytrajecten en is er iets te zeggen over de resultaten /
effecten?
6. Bereikt Zwolle ook via maatschappelijk middenveld jongeren? Zo ja, hoeveel? En kan
er een beeld gegeven worden per wijk?
7. Welke communicatie zet Zwolle in om deze jongeren te bereiken?
8. Zijn er mogelijkheden om de groep jongeren die niet zelf op zoek gaan naar
ondersteuning, beter te bereiken?
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