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1. Actieplan Jeugdwerkloosheid ‘kansen voor jongeren’  
Conform het collegeprogramma ‘Vitaal en Verbindend’ is het actieplan ‘kansen voor jongeren’ voor 
jeugdwerkgelegenheid opgesteld, met als doel dat binnen 4 jaar 200 jongeren (HBEL 254 jongeren) in de 
leeftijd van 18 tot 27 jaar, met of zonder uitkering en die geen startkwalificatie hebben of door lichamelijke 
of psychische problemen nog niet zelfstandig de weg richting arbeidsmarkt kunnen vinden, aan het werk 
worden geholpen. Dit plan is u ter kennisname aangeboden in de commissievergadering van 21 mei 
2019. 
 
Voortgang  
Met elkaar hebben wij afgesproken dat de tussentijdse resultaten in mei en november gedeeld worden. 
Deze data zijn gekozen met het oog op de instroommomenten in het onderwijs.  
 
Hieronder presenteer ik de resultaten over 3 jaar (36 maanden) (1 mei 2019 tot 1 mei 2022). 
 

Periode 1-05-2019 tot 1-5-2023  Huizen Blaricum Eemnes Laren Totaal 
Doelstelling 
totaal in % 

Doel aantal Plan van Aanpak in 4 jaar 
AJW 

400 35 35 35 505 100% 

Beoogd doel na 36 maanden 300 26 26 26 379 75% 
Resultaat 1-05-2019 tot 1-05-2022 
(36 maanden) 

235 22 18 25 265 70% 

       

Periode 1-05-2019 tot 1-05-2023  Huizen Blaricum Eemnes Laren Totaal 
Doelstelling 
totaal in % 

Uitstroom naar werk en of regulier 
onderwijs met wsf in 4 jaar AJW 

200 18 18 18 254 100% 

Beoogd doel na 36 maanden 150 14 14 14 191 75% 
Resultaat 1-05-2019 tot 1-5-2022 (36 
maanden) 

219 24 20 23 286 
113% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           
 
 
Zoals u uit bovenstaande resultaten kunt opmaken hebben we het totale uitstroomresultaat – binnen 4 
jaar 254 jongen naar werk en of opleiding -   behaald. In de eerste 4 maanden van 2022 zijn alweer 21 
jongeren uitgestroomd.  
 
De afgeronde plannen van aanpak lopen ietwat achter op de tussentijdse doelstelling.  
In het actieplan zijn we ervan uitgegaan – op basis van ervaringen uit het verleden – dat we het dubbele 
aantal jongeren moesten spreken om het uitstroom resultaat te kunnen behalen. De praktijk laat op dit 
moment zien dat dit niet nodig is. De jongeren die aangemeld worden of een uitkering aanvragen hebben 
blijkbaar bijna allemaal baat bij deze begeleiding.   
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