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Agenda
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Arbeidsmarktkansen jongeren (PRO/VSO, MBO 1/2)

2. Impact Corona op arbeidsmarkt

3. Structurele trends op de arbeidsmarkt

4. Aanbevelingen 



1. Arbeidsmarktkansen jongeren
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

• Werkgeversservicepunt: plaatsingen 2017 t/m 2019

• Flyer: Arbeidskansen jongeren + competenties



Werkgeversservicepunt: plaatsingen 2017 t/m 2019
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

✓ WSP wil samen met werkgevers meer arbeidskansen realiseren en heeft veel 

aandacht voor jongeren die extra steun of begeleiding nodig hebben

✓ Werkgevers: o.a. gemeente Amsterdam, AH, Jumbo, Pantar, Vermaat (horeca) 

✓ WSP instrumenten: o.a. jobcarving, loonkostensubsidie, jobcoach, proefplaatsing

✓ Leerwerk trajecten/ voorschakeltrajecten WSP: o.a. Cookcamp, Bartenders 

Academy, Werken op Water, Werken in de logistiek, etc. 

Meer informatie bij Klara Wensveen of Romaysa Es-soussi 



Werkgeversservicepunt: plaatsingen 2017 t/m 2019
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Beroepen waar jongeren met een arbeidsbeperking op zijn geplaatst: vacatures t/m mbo-2 niveau waarbij 24 
uur of meer per week kan worden gewerkt. 



Flyer: Arbeidskansen jongeren + competenties
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

✓ Flyer bespreken:

- Kansrijke beroepen voor jongeren (t/m mbo 2) + competenties (vaardigheden)

- Niet kansrijke beroepen

- Beroepen waarvoor je op een hoger niveau moet doorleren



Vragen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



2. Impact Corona op arbeidsmarkt
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

• Korte termijn

• Middellange termijn 

• Lange termijn

✓ Er zijn nog zeer veel onzekerheden over het verloop van de coronapandemie en de 

structurele impact die het gaat hebben op verschillende sectoren en beroepen, en 

hoe lang het herstel gaat duren. 



Korte termijn
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

✓ Grote krimp in werkgelegenheid

✓ Vooral jongeren, flexwerkers en zzp’ers 

✓ Arbeidsmarkt Groot-Amsterdam harder geraakt dan Nederlands gemiddelde

✓ Sectoren zijn verschillend geraakt



Korte termijn
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

✓ Zeer grote krimp: Horeca, toerisme, cultuur, recreatie, evenementen, luchtvaart

✓ Grote krimp: Autohandel, personenvervoer, detailhandel (non-food)

✓ Groei (kansen): Zorg, transport en logistiek (bezorging maaltijden en pakketten), 

supermarkten, fastfood, e-commerce (webwinkels), bouw- en tuincentra, land- en 

tuinbouw (oogstmedewerkers), overheid (gemeente, UWV, etc.)



Korte termijn
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Middellange termijn
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

✓ Sowieso economische krimp. Verschillende scenario’s (voor NL). Meest gunstige 

scenario (zeer snel herstel) niet waarschijnlijk.



Middellange termijn
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

✓ Economische crisis door gezondheidscrisis. 

Snelheid van herstel is lastig te voorspellen, afhankelijk van:

- Beheersing van het virus (hamer en dans)

- Snelheid van versoepelingen

- Hoe reageren mensen (uitgaven) 

- Versoepelingen in andere landen

(NL open economie (import/export) )



Middellange termijn
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

✓ 1,5 meter samenleving: menselijk contact (massaliteit) / menselijke mobiliteit

✓ Bedreigingen (beperkingen): horeca, vrijetijdsbesteding, evenementen, toerisme, 

OV, schoonmaak (kantoren) + toegenomen concurrentie

✓ Kansen?: mogelijke nieuwe functies zoals 

‘1,5 meter manager’, gastheer/vrouw

✓ Bedreigingen: toename concurrentie



Lange termijn
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

✓ Gevolgen voor economie en arbeidsmarktsectoren nog onduidelijk, geen glazen bol

✓ Snel herstel mogelijk, maar ook nieuwe structurele veranderingen mogelijk. Bijv:

Terughalen lokale maakindustrie? Minder reizen, minder vliegen, meer thuiswerken? 



Vragen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



3. Structurele trends op de arbeidsmarkt
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

• Robotisering/automatisering/digitalisering

• Flexibilisering van de arbeidsrelaties

• Demografische veranderingen

• Leven lang leren



Robotisering/automatisering/digitalisering
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

✓ Robots kunnen ons werk vergemakkelijken, maar soms ook volledig overnemen

✓ Er zullen de komende decennia banen verdwijnen, maar ook banen bijkomen

- Banen die verdwijnen: routinematig, productiegericht werk, vooral in de midden-beroepen. 

- Banen/functies die ontstaan of veranderen door technologie: samenwerking mens en cobot

(voorbeeld: handige apps voor maaltijdbezorging/bezorgers (Deliveroo etc.)

✓ Bedreigingen: maakindustrie, logistiek, retail. 

✓ Kansen: mensgericht, dienstverlenend werk zoals zorg of horeca



Flexibilisering van de arbeidsrelaties
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

✓ Toename flexibele contracten (flexwerkers) t.o.v. vaste contracten

✓ Bedreiging: laagopgeleiden, jongeren, ouderen en migranten zijn veelal flexwerker

✓ Bedreiging: toename ‘Gig Economy’: meerdere kleine banen naast elkaar 

✓ Corona legt de kloof tussen vast en flex pijnlijk bloot

✓ Blijft flexibiliseringstrend doorzetten?



Demografische veranderingen
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

✓ Bedreiging: Concurrentie van middelbaar opgeleiden door robotisering/ 

automatisering/digitalisering, en Corona

✓ Kans: Verstedelijking en vergrijzing vergroot de vraag naar dienstverlenende, 

mensgerichte beroepen. Dit vormt een kans voor leerlingen die in of dichtbij steden 

wonen.



Leven lang leren
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

✓ Banen en taken veranderen snel, hierdoor is een leven lang leren van belang

✓ Niet langer een baan voor het leven

✓ Niveau van werken wordt steeds hoger. Je moet steeds meer kunnen

✓ Blijven leren via trainingen, cursussen en omscholing. Bij werkgever, 

uitzendbureaus, school of bijv. via het WSP (trainingen/voorschakeltrajecten)



Overzicht kansen en bedreigingen (1)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

✓ Veel bedreigingen, maar ook kansen voor de doelgroep

Kansen Bedreigingen
Kansen in de techniek & metaal, bouw, transport & logistiek, 

groothandel & detailhandel, facilitair & schoonmaak, groen, zorg 

& welzijn, horeca. Zie flyer ‘Arbeidsmarkt kansen voor jongeren 

met een opleiding t/m mbo-2’

Bepaalde droomberoepen zijn niet realistisch vanwege het niveau 

(mbo-3 of hoger) of te weinig werkgelegenheid (ook op lange termijn). 

Niet haalbare (droom)beroepen zijn: administratief medewerker, 

receptionist/telefonist, sportmedewerker, sportleraar, verzorgende, 

kinderopvang medewerker, ict medewerker. Zie flyer ‘Arbeidsmarkt 

kansen voor jongeren met een opleiding t/m mbo-2’

Impact Corona (korte termijn en middellange termijn): kansen in 

zorg, transport en logistiek (bezorging maaltijden en pakketten), 

supermarkten, fastfood, e-commerce (webwinkels), bouw- en 

tuincentra, land- en tuinbouw (oogstmedewerkers), overheid 

(gemeente, UWV, etc.). Ook mogelijk nieuwe functies zoals  ‘1,5 

meter manager’, gastheer/vrouw

Impact Corona (korte termijn en middellange termijn): weinig of 

minder werk in horeca, toerisme, cultuur, recreatie, evenementen, 

luchtvaart, autohandel, personenvervoer, detailhandel (non-food). Dit 

vanwege beperkingen. De vraag is hoe snel de beperkingen versoepeld 

worden en de economie weer op gang komt.

Door de vele ontslagen zal ook de concurrentie op de arbeidsmarkt 

toenemen (ruime ipv krappe arbeidsmarkt)

Benodigde vaardigheden voor kansrijke beroepen zijn vrij uniform 

(algemeen) voor de verschillende sectoren. De doelgroep is 

relatief makkelijk inzetbaar in meerdere sectoren. Hierdoor impact 

van Corona per sector minder relevant (want makkelijk ergens 

anders werken).

Het missen van de benodigde praktische werkervaring in een sector 

kan een belemmering vormen bij transitie tussen sectoren, zeker bij 

toenemende concurrentie.



Overzicht kansen en bedreigingen (2)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

✓ Veel bedreigingen, maar ook kansen voor de doelgroep

Kansen Bedreigingen

Nieuwe functies ontstaan door robotisering/digitalisering. Taken 

verdwijnen eerder dan beroepen. 

Werk voor de doelgroep zal steeds meer in mensgerichte, 

dienstverlenende beroepen zijn, zoals in horeca, zorg. Die zijn 

minder makkelijk en wenselijk om te automatiseren.

Banen verdwijnen door robotisering/digitalisering. 

Vooral in routinematig, productiegericht werk wordt makkelijk 

geautomatiseerd, met name in de midden-beroepen. Denk aan 

maakindustrie, logistiek en retail.

Werkloze middelbaar opgeleiden zullen concurreren met de doelgroep

Trendbreuk van de flexibilisering van de arbeidsmarkt?? In de 

toekomst wellicht minder flexibilisering. Dit is een politiek 

vraagstuk.

Doelgroep heeft kwetsbare arbeidspositie door flexibilisering (veel 

tijdelijke contracten, wisselende werkplekken en onzekerheid). Ook 

steeds vaker meerdere kleine banen naast elkaar (gig economy)

Verstedelijking en vergrijzing vergroot de vraag naar 

dienstverlenende, mensgerichte beroepen. Dit vormt een kans 

voor leerlingen die in of dichtbij steden wonen.

Leerlingen in landelijke gebieden zullen vaker zelfstandig moeten 

reizen naar stedelijk gebieden waar werk is. Dit vormt een uitdaging.

Leven lang leren houdt doelgroep wendbaar en inzetbaar. Up-to-

date houden van zachte vaardigheden belangrijkste voor 

inzetbaarheid van de doelgroep. 

Leven lang leren niet altijd voor iedereen uit de doelgroep weggelegd. 

Niveau van werken worden ook steeds hoger (je moet steeds meer 

kunnen. Basisvaardigheden maakt de doelgroep minder exclusief.



Vragen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



4. Aanbevelingen 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

• Curriculum (lesstof) en vaardigheden

• Begeleiding naar werk



Curriculum (lesstof) en vaardigheden
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

✓ Focus op de ontwikkeling van ‘zachte vaardigheden’ die breed inzetbaar zijn, zoals: 

- Flexibiliteit: op meerdere taken/functies inzetbaar, blijven leren en aanpassen (LLL), zelfstandig reizen

- Motivatie en presentatie: een goede werkhouding en eerste indruk

- Betrouwbaarheid: op tijd komen en afspraken nakomen

- Een gezonde levensstijl, lichamelijk fit zijn en tegen stress kunnen

- Klantvriendelijke houding hebben en kunnen samenwerken

- Digitale vaardigheden: handig zijn met computers en apps

- Goed Nederlands spreken (Engels ook steeds belangrijker)

✓ Betrek (lokale) bedrijven bij invulling van curriculum



Begeleiding naar werk
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

✓ Stimuleer leerlingen om verder te leren (mbo-1, 2 of hoger) wanneer zij  de 

capaciteiten en motivatie daarvoor hebben. Dit vergroot hun baankansen.

✓ Maak leerlingen bewust dat ze niet kiezen voor een ‘baan voor het leven’, maar dat 

ze veel vaker van zullen baan wisselen. Bereid ze voor op een ‘leven lang leren’

✓ Wees empathisch maar vooral ook realistisch over onhaalbare droomberoepen

(laat leerlingen er ook zelf achter komen dat een droomberoep onhaalbaar is door niveau of werkgelegenheid)

✓ Laat leerlingen zich oriënteren op de arbeidsmarkt en help hen daarbij: waar ligt 

hun talent, wat vinden ze leuk en waar liggen de baankansen? 

Zet ook rolmodellen in waaraan leerlingen zich kunnen spiegelen



Begeleiding naar werk
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

✓ Bereid leerlingen voor op flexibilisering in werktijden, werkplek en contracten

✓ Onderhoud nauwe contacten met (lokale) stageplekken en werkgevers. Zorg voor 

een warme overdracht (meegaan naar kennismakingsgesprekken), verwachtingen 

bespreken. Geef aan wat de leerling kan en nodig heeft

✓ Nazorg blijft belangrijk: begeleid leerlingen ook tijdens stage en werk.

✓ Tot slot: blijf successen vieren met leerlingen. Geef hen zelfvertrouwen en inzicht in 

hun talenten. Laat ze leren door te doen en te ervaren.



Vragen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Bronnen
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

✓ UWV

✓ CBS

✓ KiesMBO

✓ WSP data

✓ Project ‘Bazen Verbazen’ – Wat werkt? Praktijkschoolleerlingen en arbeidsmarkt dichter bij elkaar

✓ PWC - Praktijkonderwijs: aansluiting houden op de arbeidsmarkt van de toekomst 

✓ Bureau Blaauwberg - Typisch Mokum
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