Basiscijfers
Project JA (Werk en Inkomen Leiden) 2018

Jongeren
op de
Arbeidsmarkt

Actieplan jeugdwerkloosheid

Project JA zet zich als onderdeel van Werk en Inkomen Leiden in om jongeren
tot 27 jaar zo goed mogelijk te begeleiden richting school of werk. Jongeren met
een bijstandsuitkering volgen bij Project JA een gepersonaliseerd traject.

Basiscijfers
2018

2017

2016

Aantal bijstandsuitkeringen op 1 januari

163

205

243

Totaal aantal jongeren begeleid

333

421

506

In 2018 ziet Project JA een daling van het aantal jongeren met een bijstandsuitkering,
geholpen door een gunstige arbeidsmarkt.

Aanmeldingen bijstand
2018

2017

2016

Aantal aanmeldingen

297

366

479

Aantal aanmeldingen waarbij hulpverlening is betrokken

119

195

140

Aantal aanmeldingen zonder startkwalificatie

171

199

273

Aantal aanmeldingen Stage Nieuwe Stijl

27

42

35

Het aantal aanmeldingen voor een bijstandsuitkering daalt, terwijl procentueel het aantal
aanmeldingen waarbij hulpverlening betrokken is ﬂink stijgt van 30 procent in 2016 tot
40 procent in 2018.
Jongeren zonder startkwalificatie vertegenwoordigen traditiegetrouw zo’n 60 tot
68 procent van het totaal aantal aanmeldingen. Een klein aantal jongeren opteert voor
Stage Nieuwe Stijl als alternatief voor de uitkering. Hierbij loopt een jongere met een
voltooide MBO 4-/HBO- of WO-opleiding stage tegen een vaste vergoeding.

Definitieve aanvragen en zoekperiode
2018

2017

2016

Aantal definitieve bijstandsaanvragen

182

233

294

- toegekend

135

178

241

- afgewezen/buiten behandeling/ ingetrokken

47

55

53

Jongeren hebben te maken met een verplichte zoekperiode van vier weken alvorens
de aanvraag voor een bijstandsuitkering definitief te kunnen indienen. Het aantal
aanvragen dat na de zoekperiode wordt doorgezet blijft stabiel en schommelt rond
de 60 tot 65 procent van het totaal aantal aanvragen.

Uitstroom project JA
2018

2017

2016

werk

69

73

91

opleiding

17

26

28

De uitstroom als percentage van het totaal aantal jongeren in begeleiding stijgt van
42 procent in 2016 tot 50 procent in 2018, in lijn met de landelijk stijgende vraag
naar arbeidskrachten.

Jongeren met parttime werk
2018

2017

2016

33

29

15

Parttime inkomsten
start parttime inkomsten

Het aantal jongeren dat parttime inkomsten geniet, stijgt. Een parttime baan is een goede
manier voor jongeren om langzaam te wennen aan de structuur van arbeidsdeelname,
terwijl de aandacht ook nadrukkelijk uitgaat naar de uitdagingen die nog bestaan op
andere leefgebieden.

Jongeren in doelgroepregister
Jongeren die opgenomen zijn in het doelgroepregister of daarvoor in aanmerking
komen, worden door Team Garantiebanen van DZB begeleid naar een gesubsidieerde
werkplek. Team Garantiebanen neemt deel aan de uitstroomoverleggen op PrO/VSOscholen om jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium op te pakken. Gemiddeld is
10 procent van de JA-jongeren in begeleiding bij Team Garantiebanen.

Jongeren en onderwijs
Om jongeren waarbij studiefinanciering voorliggend is goed te begeleiden richting
onderwijs is een medewerker van het RMC structureel aanwezig bij Project JA.
Jongeren zonder startkwalificatie en jonger dan 23 jaar worden door deze medewerker
aangemoedigd om mogelijkheden richting onderwijs te onderzoeken. De zoekperiode
van vier weken wordt op deze manier optimaal ingezet.
In 2018 heeft het RMC via project JA 26 jongeren opgepakt en een veelvoud hiervan
gesproken in het kader van de intake. Van deze 26 jongeren waren 12 jongeren ook
daadwerkelijk in staat om een onderwijstraject te starten. Project JA heeft daarnaast
een scholingsmedewerker in dienst om ook de jongeren tussen de 23 en 27 goed
te begeleiden.
In 2018 heeft Project JA 17 jongeren begeleid vanuit de bijstand richting onderwijs.
Dat is minder dan in voorgaande jaren en heeft veelal te maken met de aanwezige
multiproblematiek, waardoor een terugkeer naar het onderwijs niet altijd vanzelfsprekend is.
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Mede mogelijk gemaakt door:
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