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Beste meneer/mevrouw, 
 
Het Verwey-Jonker Instituut en SEO Economisch Onderzoek voeren momenteel een onderzoek uit 

naar welke groepen jongeren in de leeftijd van 16 tot 30 jaar door de coronacrisis het hardst worden 

getroffen bij hun intrede op de arbeidsmarkt. Wij willen graag met deze jongeren in gesprek en hopen 

dat u ons kan helpen! 

 

Waarom dit onderzoek? 
De coronacrisis en de genomen maatregelen hebben effect op de economie en werkgelegenheid. Vooral 
voor jongeren die net zijn afgestudeerd, is het lastiger om een baan te vinden. Jongeren in een 
kwetsbare positie, bijvoorbeeld zonder startkwalificatie, zullen waarschijnlijk nog harder worden 
getroffen.  De verwachting is dat de kansenongelijkheid daardoor zal toenemen. Met dit onderzoek 
willen dit monitoren en aanpakken destilleren om jongeren te ondersteunen bij het zoeken van een 
baan. 
 
Naar wie zijn wij op zoek? 
We hebben gekeken voor welke groepen jongeren de baankansen tijdens de coronacrisis het meest 
zijn afgenomen. Dit is gedaan op basis van analyses van CBS-data. Hierbij hebben we rekening 
gehouden met de groepen die ook voorafgaand aan de coronacrisis al te maken hadden met een relatief 
lage baankans. De eerste infographic van de resultaten verschijnt half december.  
 
De groepen jongeren die het meest geraakt worden door de coronacrisis bij het betreden van de 
arbeidsmarkt zijn: 
 

- Schoolverlaters zonder startkwalificatie, met name vrouwen met en zonder 
migratieachtergrond en mannen met een migratieachtergrond.  

- Schoolverlaters zonder startkwalificatie met psychische gezondheidsbeperkingen en/of 
jeugdhulp.  

- Mbo-afgestudeerden 2 afgestudeerden van de BOL-opleiding, met name jongeren met een 
migratieachtergrond. 

- Mbo-3 en 4-afgestudeerden van getroffen BOL-opleidingen, zoals vliegtuigtechniek, 
luchtvaart, haarverzorging, horeca. 

- Uitvallers uit hoger onderwijs, met name uitvallers met een migratieachtergrond. 
- Hbo- en wo-afgestudeerden van getroffen opleidingsrichtingen, zoals hbo-sport, hbo-therapie 

en revalidatie en wo taal en cultuur. 
 

We willen deze jongeren interviewen om van hunzelf te horen wat de gevolgen voor ze zijn, welke 
stappen zij ondernemen om een baan te vinden en op welke manier zij hierbij worden geholpen. Op 
deze manier willen we meer inzicht krijgen in deze jongeren en op zoek naar passende interventies 
om deze jongeren te ondersteunen in het zoeken naar een baan.  
We zijn op zoek naar jongeren die sinds de zomer van 2019 een van bovenstaande opleidingen af 
hebben gerond of schoolverlater zijn. Als beloning voor een interview krijgen de jongeren een Bol.com-
bon van 10 euro. 
Wij hopen van harte dat u ons kunt helpen met het vinden van deze jongeren! 

 
Bij voorbaat dank voor uw hulp! 

 

 

 

 

 


