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Tijdens de beeldvormende behandeling van de begroting 2018 op 12 oktober 2017 zijn
vragen gesteld over de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid in gemeente Doetinchem.
Dit memo geeft antwoord op de gestelde vragen.
Wat zegt de indicator jeugdwerkloosheid in de gemeentelijke begroting?
De indicator in de gemeentelijke begroting 2018 geeft het percentage werkloze jongeren
aan het einde van het betreffende peiljaar. Dit zijn jongeren van 16 tot 22 jaar die bij het
UWV staan ingeschreven als werkzoekende en geen baan hebben. In 2015 bedroeg dit
percentage 2,04%.
Hoe ziet de aanpak jeugdwerkloosheid er in Doetinchem uit?
De gemeente Doetinchem werkt intensief samen met Laborijn, de regiogemeenten, het
UWV, scholen en het RMC om de jeugdwerkloosheid in Doetinchem en de regio
Achterhoek te bestrijden. Hiertoe is in 2015 gestart met de uitvoering van een hernieuwd,
tweejarig actieplan jeugdwerkloosheid (zie bijlage 1). Er is ingezet op de begeleiding van
jongeren naar school en (leer)werkplekken, waarbij specifieke aandacht was voor
jongeren zonder startkwalificatie, opleiding of uitkering, jongeren met een
taalachterstand en jongeren met een arbeidsbeperking. Inmiddels is het actieplan in juni
2017 afgerond en geëvalueerd (zie bijlage 2). De resultaten worden positief gewaardeerd:




170 jongeren zijn aan de slag gegaan op een betaalde werkplek of leerwerkplek.
41 jongeren zijn gestart met een opleiding.
De samenwerking tussen ketenpartners is versterkt.

Om de opgedane kennis en ervaring en de succesvolle werkwijzes te borgen, wordt
momenteel gewerkt aan structurele (samenwerkings)afspraken. Dit moet begin 2018
resulteren in een regionale aanpak met activiteiten en ontwikkelopdrachten om de
jeugdwerkloosheid in de regio Achterhoek en in gemeente Doetinchem verder te
beperken. De regionale aanpak omvat ook de lokale activiteiten die in gemeente
Doetinchem plaats vinden, zoals de Werkacademie voor jongeren door Laborijn en de
pilot Jongeren in beeld door RMC, Zorgplein, Buurtplein en Laborijn.
Bijlagen
1. Plan van aanpak Samen naar een werkende toekomst regio Achterhoek
2. Evaluatie bestrijding jeugdwerkloosheid regio Achterhoek
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