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JES vzw

plaatsen, toe te leiden en te begeleiden naar onder-
wijs, opleiding of werk.4 Zowel cijfers en beleving 
zijn ondertussen in kaart gebracht en geregistreerd. 
Een blik op de cijfers levert een aantal interessante 
bevindingen op.

254 jongeren werden in 2015 begeleid en gecoacht 
door drie ACB’ers. Drie kwart is tussen 18 en 25 
jaar. De overgrote meerderheid zijn jongens van al-
lochtone afkomst. Zeventig procent van hen heeft 
beroeps- of deeltijds onderwijs achter de rug. Het 
valt uit deze registratie niet op te maken of ze een 
diploma hebben of niet. 85% van de jongeren is on-
der de een of andere vorm op zoek naar werk (vol-
tijds, deeltijds, combinatie werken en leren). 135 
jongeren waren bij intake werkloos, daarvan was 
bijna de helft niet ingeschreven als werkzoekende. 
61 jongeren kan je labelen als hidden NEET.

Bij de intake waren vier jongeren actief als werkne-
mer, in januari 2016 zijn 107 jongeren beroepsactief 
als werknemer. In 2015 werden tachtig jongeren 
tewerkgesteld via ACB-bemiddeling, 25% in een 
contract van onbepaalde duur. Tot slot, van de 254 
jongeren zijn er 185 (73%) meer dan twaalf maan-
den in begeleiding.

In juli 2015 werd het (kwalitatief) onderzoek ge-
publiceerd waarbij Antwerpse NEET-jongeren aan 
het woord kwamen (Desseyn & Hoefnagels, 2015). 
79 jongeren werden geïnterviewd, waarbij een niet 
onaanzienlijk aantal ‘aangeleverd’ werd door JES 
vzw. Een aantal markante stellingen en conclusies 
schetsen de achterkant (of de onderkant?) van de-
zelfde medaille die daarnet werd getekend.

Het is opmerkelijk dat ondanks veel tegenslagen 
en afwijzingen, de meeste jongeren er in blijven 
geloven dat ze werk zullen vinden, ondanks de 
vage toekomstverwachtingen. Het feit dat ze er in 
geloven, bewijst krachtig dat ze willen werken. De 

Tussen de 25 en 30 procent van de jongeren is 
werkloos in onze steden. Vooral in Gent en Ant-
werpen zijn de werkloosheidcijfers sinds 2008 fors 
gestegen als gevolg van de crisis. Brussel kent al 
jaren een historisch hoog werkloosheidscijfer onder 
de jongeren, maar het cijfer is sinds 2014 gezakt 
onder de dertig procent. De jongeren zijn laagge-
schoold of ongekwalificeerd, vaak van allochtone 
afkomst, en langdurig werkloos. In een notendop 
gesteld is de jeugdwerkloosheid in Vlaanderen een 
structureel fenomeen in de steden (en in de Lim-
burgse mijnstreek).1

Dit neemt niet weg dat de jeugdwerkloosheid 
overal in Europa sinds 2008 is gestegen door de 
financiële en economische crisis. De jongerenga-
rantie, geïnspireerd door de aanpak van de VDAB, 
probeert daar een antwoord op te zijn. Deze Euro-
pese strategie – de garantie dat elke jongere binnen 
de vier maand van zijn of haar werkloosheid een 
aanbod (onderwijs, opleiding, stage of werk) van 
de arbeidsbemiddelingsdiensten krijgt – kan alleen 
maar toegejuicht worden. Toch betekent de jonge-
rengarantie op korte termijn geen garantie op een 
resultaat, laat staan op werk, voor een bepaalde 
categorie jongeren: jongeren die ongekwalificeerd 
het onderwijs verlaten, in onze steden tussen de 
20 en 25 procent van alle jongeren. Dat veel van 
deze jongeren in een situatie terechtkomen die hen 
vandaag een typering geeft, hoeft geen betoog. De 
NEET-jongere2 is ook in Vlaanderen en in Brussel 
in het discours opgedoken. En ook hidden NEET 
geraakt ingeburgerd: het zijn jongeren die onder 
de radar vallen, en zelfs niet ingeschreven zijn bij 
VDAB of Actiris.3

In 2009 zagen in Antwerpen de ACB’ers het licht: 
het zijn arbeidscompetentiebegeleiders, toege-
voegd aan JongerenCompetentieCentra (JCC), in de 
schoot van JES vzw. De bedoeling was en is om 
jongeren vanuit de straat, de pleintjes en informele 
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meesten spreken dit ook uit, maar niet iedereen is 
er klaar voor.

Ze zijn niet te beroerd om hun eigen verantwoorde-
lijkheid te benoemen en een deel van de verantwoor-
delijkheid bij zichzelf te leggen, maar ze zijn evenmin 
blind voor andere factoren die mee aan de basis lig-
gen, zoals de thuissituatie, de schoolomgeving en de 
arbeidsmarkt. Vooral in het onderwijs (scholen, CLB, 
enzovoort) zijn ze vaak teleurgesteld en ontgoocheld, 
vaak ook kwaad. In het verlengde hiervan hebben ze 
ook vandaag een negatieve perceptie over officiële 
instanties, zoals OCMW en VDAB, en hebben ze met 
hen minstens een ambigue relatie.

De relatie die hen vooruithelpt, is een relatie waar-
bij vertrouwen centraal staat. Ze hebben nood aan 
mensen die dicht genoeg bij hen staan, er naast 
staan, hen (onder)steunen en vertrouwen geven, 
en geloven in hun kunnen. Eens ze aan de slag zijn, 
willen ze nog graag terugvallen op hun begeleider, 
want ze voelen zich soms onzeker in hun (nieuwe) 
werksituatie. Wat zegt dit over een begeleidings-
aanbod dat hen goesting en perspectief geeft? Wie 
NEET-jongeren wil bereiken, moet de straat op: 
vindplaatsgericht werken als leitmotiv.

Begeleiding van deze jongeren vraagt maatwerk, 
waarbij groepswerk (de peers) en individueel werk 
(vertrouwensband en nabijheid) essentiële metho-
den zijn. Vrijwilligerswerk biedt potentieel, maar 
het moet vrijwilligerswerk zijn waar zingeving, 
erkenning, talentontwikkeling en competentieher-
kenning deel van uit maken. Een duurzame aanpak 
betekent bovendien investeren in nazorg, maar ook 
en vooral in preventie.

De jongerengarantie is ongetwijfeld een interessant 
principe en een relevante strategie. Het kan veel 
jongeren een perspectief bieden. Jongeren in pre-
caire situaties, zoals geschetst, hebben echter meer 

nodig. Ze hebben nood aan vertrouwen, steun, 
sleutelfiguren, nabijheid, aanklampendheid, per-
spectiefverbreding door positieve ervaringen, erbij 
horen en zingeving.

Misschien moet maar eens onderzocht worden welk 
door de overheid gefinancierd ondersteuningsmo-
del deze jongeren het meeste perspectief geeft op 
een toekomst, inclusief een (duurzame) job. Ge-
meenschapsgericht werk met jongeren met verban-
den tussen vrije tijd, arbeidsmarkt en welzijn, of 
een getenderd, beperkt in tijd, en functioneel aan-
bod? Of is het een synthese van een overlappend, 
maar niet samenvallend, op samenwerking gericht 
gediversifieerd spectrum?

Patrick Manghelinckx
JES vzw

Noten
1.  JES vzw organiseerde in 2014 het congres ’Omwegen naar 

werk‘ over de stedelijke jeugdwerkloosheid.
2.  NEET = not in education, employment or training
3.  Actiris is de Brusselse Gewestelijke dienst voor arbeids-

bemiddeling
4.  Vijf jaar ACB-werking wordt beschreven en geïllustreerd 

met cijfers en verhalen in de publicatie ‘Tussen straat en 
loket’ (JES vzw). Deze werking wordt gefi nancierd door de 
stad Antwerpen en gebeurt in samenwerking met de stad 
en de VDAB.
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