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2. Abstract 
In 2007 werden enkele getuigenissen verzameld over de kwetsbare positie van laaggekwalificeerde jongeren die 
vroegtijdig uit het onderwijs waren gestapt en moeilijkheden ondervonden in het zoeken naar hun plaats op de 
arbeidsmarkt. Vanuit dit uitgangspunt werd vervolgens een onderzoek gestart naar de determinanten en 
succesfactoren bij de socioprofessionele inschakeling van deze jonge werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Dit 
rapport bevat de resultaten van het onderzoek. Er werd gekozen voor de methode van diepte interviews, waarbij 
werd vertrokken van de ervaringen op het terrein. Zo werden de begeleiders in de gewestelijke 
tewerkstellingsdiensten en in de talrijke organisaties die zich inzetten om jongeren aan werk te helpen aan het 
woord gelaten. Ook de jongeren zelf werden langdurig geïnterviewd over hun beleving en ervaringen met de 
arbeidsmarkt. Daarnaast werden ook enkele bestaande initiatieven en voorzieningen onder de loep genomen en 
wordt een overzicht gegeven van het beleid dat Vlaanderen, Wallonië en Brussel voeren.   Uit het onderzoek 
blijkt dat de meerderheid van de jongeren – die hoopt snel aan de slag te geraken – gemotiveerd start aan de 
zoektocht naar werk. Dit enthousiasme kan echter snel omslaan in ontmoediging van zodra de eerste contacten 
met werkgevers uitdraaien op een teleurstelling. Uit het onderzoek blijkt tevens dat er een grote diversiteit aan 
voorzieningen en beleidsmaatregelen bestaat.. Eén voor één focussen ze op de inzetbaarheid van de jongeren om 
hun toetredingskansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Algemeen kan worden gesteld dat hoewel de 
voorzieningen voortdurend evolueren en worden bijgeschaafd in functie van de behoeften, de operatoren 
momenteel over onvoldoende middelen beschikken, te weinig tijd hebben en dat er vooral in Brussel een 
ontoereikend opleidingsaanbod is.  
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