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De economische crisis hakt er stevig in. Met name jongeren ondervinden hier problemen van. De 
crisis heeft een grote impact gehad op de arbeidsmarkt en werkloosheidcijfers. Hierbij gaat het niet 
alleen om laaggeschoolde jongeren, maar ook steeds meer om jongeren met een universitaire 
opleiding. Wanneer zij afstuderen aan de universiteit is het voor hen soms lastig een passende 
eerste baan te vinden.  

Alle 15 tot 65-jarigen die een betaalde baan hebben van ten minste 12 uur per week of op 
zoek zijn naar een baan van ten minste 12 uur per week behoren tot de beroepsbevolking. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen de werkzame- en werkloze beroepsbevolking. Tot de werkloze 
beroepsbevolking worden personen gerekend die minimaal 12 uur per week willen werken, 
daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk van minstens 12 uur per week te 
vinden (Nederlands Jeugd Instituut, 2013).  

Jongeren gaan in steeds grotere getale behoren tot de werkloze beroepsbevolking. Dit is 
niet goed voor de jongeren zelf, maar ook niet goed voor de samenleving en de Nederlandse 
economie. De overheid probeert het dan ook makkelijker te maken voor jongeren om wel werk te 
vinden. Het is niet alleen interessant om te onderzoeken om hoeveel jongeren het hier gaat, maar 
ook op welke manier de overheid jongeren probeert te helpen. 
   
Achtergrondinformatie:  
Zoals de grafiek laat zien is de werkloosheid onder 15-25 jarigen 
toegenomen van 8,4% in 2008 naar 15,9% in 2013, bijna een 
verdubbeling. Een van de oorzaken van de stijgende 
jeugdwerkloosheid is de crisis. De crisis heeft ook een effect 
gehad op de gehele beroepsbevolking (jongeren, ouderen en 
mensen van middelbare leeftijd).  

In Nederland is nu sprake van een ruime arbeidsmarkt. 
Dit betekent dat er voor werkgevers een ruime keus bestaat uit 
mensen die willen werken. Zij hebben dus de kans om voor de 
baan die ze hebben de beste nieuwe medewerker uit te kiezen. In een ruime arbeidsmarkt wordt 
opleidingsniveau steeds belangrijker. De reden hiervoor is dat wanneer een werkgever kan kiezen 
uit tien mensen voor een baan, de werkgever vaak de best gekwalificeerde persoon zal kiezen. 
Opleiding maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.  

De Nederlandse overheid heeft ook door dat opleiding een steeds grotere rol gaat spelen 
op de arbeidsmarkt. Om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan zet de overheid in op meer onderwijs 
voor jongeren. Ook stimuleert zij het leren op het werk en probeert ze stageplekken te creëren 
voor jongeren. Maar er zijn ook andere oplossingen te bedenken voor het oplossen van het 
probleem. De overheid kan proberen de ruime arbeidsmarkt tegen te gaan door de economie te 
versterken waardoor er meer banen zullen ontstaan. 
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Onderzoeksvragen: 
(1) Hoofdvraag: hoe heeft jeugdwerkloosheid zich ontwikkeld in Nederland sinds 2008 en wat was 
de reactie van de Nederlandse overheid hierop? 
Mogelijke deelvragen: 
1. Welke oorzaken zijn er voor de stijgende jeugdwerkloosheid? 
2. Is de werkloosheid onder jongeren groter dan onder ouderen, en groter dan onder 
mensen van middelbare leeftijd? 
3. Is de stijging van de werkeloosheid het sterkst geweest onder jongeren? 
4. Wat is het aandeel hoger en lager opgeleiden werkloze jongeren? 
5. Welke maatregelen heeft de Nederlandse overheid genomen om jeugdwerkloosheid tegen 
te gaan? 
 
(2) Hoofdvraag: Hoe ervaren jongeren de ruime arbeidsmarkt waar het voor hen moeilijk is om 
werk te vinden? 
Mogelijke deelvragen: 
1. Zoeken jongeren naar werk? 
2. Hoe zoeken jongeren naar werk? 
3. Vinden jongeren het makkelijk of moeilijk om werk te vinden? 
4. Zijn jongeren van mening dat hun opleidingsniveau een rol speelt bij het vinden van een 
baan?  
 
Onderzoeksmethoden: 
Houd bij het kiezen van een onderzoeksmethode goed in gedachte wat je wilt onderzoeken en kies 
de methode die het best bij jouw onderzoeksvraag past.  

• Literatuuronderzoek 
-Probeer middels het lezen van verschillende bronnen (tekst en cijfers) in kaart te 
brengen hoe groot de jeugdwerkloosheid onder jongeren is; hoe groot het aandeel 
werkloze ouderen en mensen van middelbare leeftijd is en wat het 
opleidingsniveau is van de werkloze jongeren.  
- Probeer middels het lezen van bronnen in kaart te brengen welke maatregelen de 
Nederlandse overheid heeft genomen om de jeugdwerkloosheid op te lossen. 

• Vragenlijstonderzoek 
- Voorbeeld: Neem vragenlijsten af bij werkloze jongeren. Je zou hier kunnen 
proberen te achterhalen hoelang deze jongeren al werkloos zijn/op zoek zijn naar 
werk; welke opleiding zij hebben gevolgd en hoe zij zoeken naar werk. 

• Interviewonderzoek 
-Voorbeeld: Neem interviews af met iemand (jonger dan 25) die op zoek is naar een 
baan en het hier moeilijk mee heeft. Hoelang is deze persoon al werkloos/op zoek 
naar werk; welke opleiding heeft hij/zij gevolgd en hoe is hij/zij op zoek naar werk?  

 
Je kunt ook onderzoeksmethoden combineren.   

-Voorbeeld: Kijk of de resultaten van een vragenlijstonderzoek overeenkomen met 
het gedrag dat je observeert.   
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• Jeugdwerkloosheid in cijfers: : 
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26&D2=a&D3=1- 
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%2cG4&P=T&VW=T    
• Nederlands Jeugd Instituut: 
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-
peronderwerp/Jeugdwerkloosheid  
• Aanpak jeugdwerkloosheid: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk/aanpakjeugdwerkloosheid  
• Opiniestuk oplossingen jeugdwerkloosheid: 
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/01/25/jeugdwerkloosheid-vraagt-ombeleid-dat-
economisch-herstel-bevordert/  
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