
18 t/m 25 september

Start WerkWeek

Mirjam Sterk, minister Lodewijk Asscher en minister Jet Bussemaker geven op de ochtend van 18 

september het startschot van de landelijke WerkWeek. Met de presentatie van afspraken met be-

drijven. Met een matchingsevent voor jongeren uit de regio Den Haag, Leiden en Zoetermeer die 

op zoek zijn naar een BBL-leerbaan. Met netwerkgesprekken tussen jongeren en toonaangevende 

werkgevers georganiseerd door DeBroekriem. En met de kick-off van de Jeugd op Zoek pop-up 

stores van Randstad op NS-stations door heel het land, waar bedrijven en jongeren gematcht 

worden en jongeren ook terecht kunnen voor trainingen en adviezen.

Pitches jongeren NBBU Sunrise Arbeidmarkt van Morgen

Zes genomineerde studenten die deelnemen aan de studentenwedstrijd NBBU Sunrise pitchen 

hun innovatieve oplossingen voor de arbeidsmarkt van morgen aan de jury bestaande uit Leen-

dert-Jan Visser (MKB-Nederland), Claudia Zuiderwijk (Kamer van Koophandel), Pieter Waas-

dorp (Economische Zaken), Jacqueline Zuidweg (Zakenvrouw van het Jaar 2012), Leo Witvliet 

(Nyenrode Business Universiteit) en Bart-Jeroen Croll (NBBU). Het winnende team, dat op 20 

november bekend wordt gemaakt tijdens het jubileumcongres van de NBBU, wint €5.000.

Voorlichting bedrijven

(HQ�ÀQDQFLsOH�YHUJRHGLQJ�NDQ�YRRU�HHQ�EHGULMI�QHW�GDW�]HWMH�]LMQ�RP�HHQ�MRQJHUH�DDQ�WH�QHPHQ��
*HGXUHQGH�GH�JHKHOH�:HUN:HHN�ZRUGHQ�EHGULMYHQ�JHwQIRUPHHUG�RYHU�ÀQDQFLsOH�SUHPLHV�GLH�EH-
schikbaar zijn in deze regio bij het in dienst nemen van jongeren tot 27 jaar. Zo kunnen bedrijven 

meer te weten komen over de voucherregeling van de provincie Gelderland en het gebruik van 

de subsidiecalculator.

Banenbeurs Amsterdam

Mirjam Sterk bezoekt 19 september de 7e editie van de Banenbeurs. Elke jongere die op zoek 

is naar werk, opleiding of een stage is van harte welkom op de beurs. Bedrijven en uitzendbu-

reaus bieden vacatures aan. Ook worden er workshops georganiseerd en zijn CV-dokters en een 

SURÀHOIRWRJUDDI�DDQZH]LJ��-RQJHUHQ�PHW�HHQ�ZDW�JURWHUH�DIVWDQG�WRW�GH�DUEHLGVPDUNW�ZRUGHQ�
op de beurs door de gemeente Amsterdam verder geholpen in hun zoektocht naar werk of een 

opleiding. 

Recruitmentdiner

In de avond van 19 september geeft Mirjam Sterk de aftrap van een reeks recruitmentdiners met 

studentenverenigingen in Amsterdam. Op de studentenroeivereniging Skøll maken ongeveer 

50 hoogopgeleide, ambitieuze studenten en pas afgestudeerden kennis met bedrijven als het 

ministerie van Buitenlandse Zaken, Nestlé, Coca Cola, het Rode Kruis en de gemeente Amster-

dam. Bedrijven kunnen zo hun bekendheid onder jong talent vergroten en de eigen traineeships, 

startersbanen en werkervaringsplekken onder de aandacht brengen. Jongeren vergroten met het 

recruitmentdiner hun netwerk en krijgen een beter beeld van wat bedrijven van hen vragen en 

wat zij hen te bieden hebben.

18/09

Haaglanden

Den Haag, Plein 

9.00 - 12.00 

 

 

 

 

18/09

Haaglanden

Den Haag, SER gebouw 

10.00 - 12.00 

 

 

18/09

Rivierenland

Werkgeversadviespunt Rivierenland 

10.00 

 

19/09

Amsterdam (Groot)

Amsterdam, Heineken Music Hall 

10.00 - 17.00

19/09

Amsterdam (Groot)

Amsterdam, Skoll roeivereniging 

19.00 – 21.00

Enkele onderdelen uit het 
programma van de WerkWeek 

www.ditissterkteam.nl



Teambuildingssessie Stage Nieuwe Stijl

%HGULMYHQ�KHEEHQ�YROGRHQGH�ZHUN�PDDU�RQYROGRHQGH�ÀQDQFLsOH�PLGGHOHQ�RP�RS�GLW�PRPHQW�
nieuwe werknemers in dienst te nemen. Met de Stage Nieuwe Stijl kan een jongere met een 

diploma op minimaal MBO-niveau 4 gedurende zes maanden 24 uur per week aan de slag tegen 

een stagevergoeding van € 650,- bruto per maand. Door starters tijdelijk in te zetten via een 

stage-constructie maken de werkgevers op een relatief goedkope manier kennis met een talent-

volle jongere. Zo doet de jongere ervaring op, ontwikkelt zijn/haar talenten en solliciteert vanuit 

een “werkende” situatie naar een reguliere baan. Naast hun werk volgen de jongeren 10 tot 15 

trainingsdagen. De teambuildingssessie op 19 september is er daar één van.

Kick-off Zin in Werk Week

Jong en werkzoekend? Ontdek samen met 300 andere jongeren jouw kansen en mogelijkheden 

tijdens de Zin in Werk Week! Laat je die dag inspireren door innovatieve workshops en inspire-

rende sprekers. Voer een netwerkgesprek. Oefen met solliciteren. Ga in gesprek met een recrui-

ter. Laat je CV checken. Volg een workshop van Microsoft over de 21st century skills. Ontdek 

of ondernemen iets voor jou is. Pitch jouw idee en maak kans op €5.000! De Zin in Werk Week 

wordt op zaterdag 20 september geopend door Mirjam Sterk en Robbert Coenmans, voorzitter 

FNV Jong. De week wordt georganiseerd door vier jongerenorganisaties in samenwerking met de 

regio Utrecht (Midden).

Kick-off campagne jongerenvouchers

De provincie Gelderland en de regio Gelderland Midden stellen een nieuwe tranche jongerenvou-

chers beschikbaar. Biedt uw bedrijf een jongere een (BBL-leer)baan? Dan kunt u in aanmerking 

komen voor een vergoeding van €1.250. Bij de kick-off reikt Mirjam Sterk samen met de wet-

houder de eerste voucher uit aan een bedrijf die een jongere met inzet van de voucher in dienst 

neemt. Dat moment grijpen we ook aan om de campagne voor bedrijven en jongeren te lanceren.

Inspiratiesessie Ondernemerslab

Ondernemers zijn de drijvende kracht achter onze economie. Steeds meer studenten zijn gemo-

tiveerd om te ondernemen. De kans is groot dat de generatie jongeren die nu opgroeit, ergens 

in zijn carrière een periode ondernemer is. Via het Ondernemerslab krijgen dit jaar 40 werkloze 

jongeren uit de regio Brabant (Midden) de kans om begeleid te worden naar het opstarten van 

een eigen onderneming. Tijdens de inspiratiesessie kunnen jongeren uitvinden of ondernemen 

iets voor hen is.

Wervingsdag bedrijven en jongeren voor BBL-leerbanen in de  

Transport en Logistiek 

Extra subsidie is beschikbaar voor bedrijven uit de sector Transport en Logistiek om jongeren 

op een BBL-leerbaan in dienst te nemen. Hiermee kunnen 1.250 jongeren aan de slag. Deze 

investering in extra BBL-leerbanen maakt onderdeel uit van het door het ministerie van SZW 

goedgekeurde sectorplan. Veel bedrijven uit de Transport en Logistiek zijn gevestigd in Venlo en 

omgeving. Op de wervingsdag worden bedrijven en jongeren met elkaar in contact gebracht in 

aanwezigheid van Mirjam Sterk. 

MKB Jongeren in de lift

Haagse werkzoekende jongeren presenteren zichzelf in een kleinschalige setting aan onderne-

mers die op zoek zijn naar gemotiveerde medewerkers. De ondernemers gaan hun netwerk in-

zetten om deze jongeren een kans op werkervaring te geven. Deze activiteit wordt georganiseerd 

door het werkgeversservicepunt Den Haag in samenwerking met MKB Den Haag.

19/09

Holland-Rijnland

Leiderdorp 

09.00 – 13.00

20/09

Utrecht (Midden)

Hoog Catherijne, Seats2Meet 

12.30 – 18.00

 

 

 

20/09

Gelderland (Midden)

Locatie volgt 

11.00 - 12.00

22/09

Brabant (Midden)

Tilburg 

13.30 – 16.30

 

 

22/09

Limburg (Noord)

Venlo 

10.00 – 12.00

 

 

22/09

Haaglanden

Den Haag, Werkgeversservicepunt 

18.00 – 20.00
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Werkcafé

In het Werkcafé kunnen werkzoekende jongeren workshops volgen rondom solliciteren, onderne-

men en netwerken. Op de marktplaats kunnen zij informatie en tips ophalen, (loopbaan)testjes 

doen, hun CV of brief ter plekke laten nakijken, een mooie LinkedIn foto laten maken, in een 

speeddate oefenen met een sollicitatiegesprek en meer. Het Werkcafé wordt mogelijk gemaakt 

door de gemeenten, UWV, werkgevers, sociale partners en jongereninitiatieven.

DeBroekriem on Tour

DeBroekriem on Tour organiseert tijdens de WerkWeek in 10 arbeidsmarktregio’s bijeenkomsten 

om jonge werkzoekenden te inspireren en in beweging te zetten. Jongeren kunnen workshops 

volgen, netwerkgesprekken voeren met werkgevers of leren van collegabaanzoekers. Op dinsdag 

23 september staat de bus van DeBroekriem in het hoge noorden. Ook gaat de bus langs bij Den 

Haag (18/09), Amsterdam (19/09), Utrecht (20/09), Eindhoven (22/09), Breda (24/09), Zwolle 

(25/09) en Rotterdam (26/09).  

DeBroekriem is begonnen in 2012 in Utrecht waar enkele jonge werkzoekenden regelmatig sa-

menkwamen om elkaar te helpen. De behoefte onder jongeren om zich te verenigen bleek groot. 

DeBroekriem is nu actief in 17 regio’s en organiseert maandelijks 50 bijeenkomsten, waarbij 

werkzoekenden elkaar helpen om sneller een baan te vinden. In augustus maakte DeBroekriem 

bekend dat de 1.000ste deelnemer een baan had gevonden. 

Uitrol Rotterdamse Zaak

'H�5RWWHUGDPVH�=DDN�KHOSW�RQGHUQHPHUV�GLH�KHW�DDQ�UHFHQWH�ÀQDQFLsOH�JHJHYHQV�HQ�YDDUGLJKH-
den ontbreekt en op de rand staat van een faillissement. De Rotterdamse zaak is een leerwerkbe-

drijf, waarin HBO-studenten en ervaren ondernemerscoaches ondernemers in nood ondersteu-

nen om hun bedrijfsvoering te verbeteren en hun ondernemersvaardigheden te vergroten. Steeds 

meer gemeenten en hogescholen hebben interesse in deze aanpak. Op 23 september rollen we 

de Rotterdamse Zaak uit naar andere plekken in het land. Ook Mirjam Sterk zal hierbij aanwezig 

zijn.

Ondertekening convenant Defensie

Met de ondertekening van het convenant laten Mirjam Sterk, het ministerie van Defensie, UWV 

Werkbedrijf en de gemeente Rotterdam zien dat zij zich actief zullen inzetten om meer jongeren 

uit de regio bij Defensie aan de slag te krijgen. Gezamenlijk zullen zij jongeren enthousiasmeren 

om te solliciteren op vacatures bij Defensie. Ook kunnen jongeren met een afstand tot de arbeids-

PDUNW�ELM�'HIHQVLH���PDDQGHQ�ODQJ�VWDJHORSHQ�RP�¶ZHUNÀW·�WH�ZRUGHQ��0HW�KHW�SURJUDPPD�7UDLQ�
them in tot slot kunnen jongeren een opleidingstraject volgen van 6 maanden met uitzicht op 

een baan.

Ondertekening intentieverklaring Sport & Arbeidsmarkt  

en matchingsevent Jeugd op Zoek

De arbeidsmarktregio Twente, NOC*NSF, Mirjam Sterk, UWV, Randstad en verschillende sport-

clubs, waaronder FC Twente, ondertekenen een intentieverklaring om de kans op werk voor 

jongeren in Twente te vergroten. Zo zullen bedrijven aangesloten bij de businessclub van de 

betrokken sportclubs gevraagd worden (leer)banen en stageplaatsen beschikbaar te stellen voor 

jongeren. In de middag gaat het matchingsevent Jeugd op Zoek van Randstad van start, waarbij 

tientallen bedrijven en jongeren elkaar zullen ontmoeten in het stadion van FC Twente. 

22/09

Brabant (Noord-Oost)

Oss 

12.30 – 17.30 

 

23/09

Groningen

Groningen, Vismarkt 

13.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

23/09

Rijnmond

Rotterdam 

13.00 – 16.00 

 

 

 

23/09

Rijnmond

Rotterdam 

16.00 – 18.00

 

 

24/09

Twente

FC Twente 

10.00 – 17.00
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Matchingsevent Jeugd op Zoek 

Mirjam Sterk bezoekt deze middag samen met enkele honderden jongeren het stadion van Thialf. 

Hier vindt het matchingsevent Jeugd op Zoek van Randstad plaats. In verschillende workshops 

worden jongeren klaar gestoomd voor de arbeidsmarkt van nu en die van de toekomst. Ook 

presenteren tientallen bedrijven hun vacatures.

Project Fier en Sterk en project De Warming Up

Op 23 april 2014 heeft Mirjam Sterk samen met regio Friesland, NOC*NSF en UWV een inten-

tieverklaring Sport & Arbeidsmarktbeleid ondertekend. In de middag van 24 september bezoekt 

Mirjam Sterk de projecten Fier en Sterk en De Warming Up, waarmee uitvoering wordt gegeven 

aan de intentieverklaring. De meiden van Fier Fryslân en de jongens van De Warming Up zijn 

enkele uren per week actief bij Cambuur. Zij vergroten hun weerbaarheid door bokstrainingen 

te volgen en worden begeleid naar school of werk. Voor het plaatsen van deze jongeren op een 

baan wordt gebruik gemaakt van de bedrijven in de businessclub van Cambuur.

Carrièremiddag 

Tijdens deze Carrièremiddag worden zoveel mogelijk jongeren in contact gebracht met werkge-

vers, uitzendbureaus en opleidingsinstanties. Er worden diverse projecten gepresenteerd voor 

schilder, buitendienst, schoonmaak, horeca en metaal. 

Jongerenevent

Op dit Jongerenevent kunnen jongeren workshops volgen om hun CV te checken, te leren sol-

liciteren en te leren netwerken. Ook gaan 150 jongeren in gesprek met 30 bedrijven. Het event 

wordt georganiseerd door UWV, de ROC’s, de gemeente en DeBroekriem.

IJmond werkt

Op donderdag 25 september organiseert de regio Kennemerland een Sterk naar Werk-training. 

Deze training is onderdeel van een 8-weekse training, waarin werkzoekende jongeren worden 

klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Met 15 man wordt gewerkt aan empowerment, motivatie, 

sollicitatietraining en rollenspelen. Deze groepsgewijze aanpak van IJmond Werkt werkt. Meer 

dan 30% van de uitkeringsgerechtigden heeft hierdoor al een baan gevonden.

Inspiratiemarkt

Op de Inspiratiemarkt presenteren de arbeidsmarktregio’s hun succesvolle projecten aan  

collega-arbeidsmarktregio’s. Inspiratie en kennisdeling staat voorop. 

Wethoudersbijeenkomst

Na de inspiratiemarkt gaan de coördinerend wethouders jeugdwerkloosheid, de wethouders 

onderwijs van de 35 arbeidsmarktregio’s en 39 RMC-regio’s tijdens de Wethoudersbijeenkomst 

samen met Mirjam Sterk, minister Lodewijk Asscher en minister Jet Bussemaker in gesprek over 

het thema: Hoe bereik en activeer je jongeren?. Welke aanpak werkt er nu wel en welke niet 

voor jongeren? Wat zijn de ervaringen van de aanwezige bestuurders?

24/09 

Friesland

Thialf 

14.00 – 17.00 

24/09

Friesland

Cambuur 

15.30 – 17.00

 
 
 
 
 
 

24/09

Zeeland

Walcheren 

12.00 – 17.00 

25/09

IJsselvechtstreek

Zwolle 

12.30 – 15.00 

25/09

Kennemerland

IJmond 

09.00 – 12.00

 
 
 

25/09

Landelijk

Amsterdam, Pakhuis de Zwijger 

14.00 – 16.00 

25/09

Landelijk

Amsterdam, Pakhuis de Zwijger 

16.00 – 17.00 
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