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Fase 1: Middelbare school

Banenplan jongeren Nieuw-West
Veel talentvolle hoogopgeleide jongeren met een migratie achtergrond uit Nieuw-West hebben moeite 

met het vinden van een baan op niveau na hun studie. Discriminatie, het missen van het juiste netwerk en 

sollicitatie-skills spelen hierbĳ vaak een rol. Dit overzicht geeft een beeld van de verschillende hindernis-

sen waar jongeren tegenaan kunnen lopen bĳ het vinden van een goede baan na het afstuderen. 

Wilt u meedenken of meedoen? Neem dan contact op via:

     suzan.jong@amsterdam.nl of       0651543368.

Fase 2: Hogeschool/Universiteit

Fase 3: Stage

Fase 4: Arbeidsmarkt

onzekerheid

discriminatie

omgeving

studiekeuze

verlies huurtoeslag

?

“Stage als de sleutel
 tot het opbouwen 
 van een netwerk”.

Studiekeuze
Door invloed van de 

omgeving en niet 

goed geïnformeerd te 

zĳn wordt vaker een 

studie gekozen met 

minder baankansen. 

Deze jongeren uit Nieuw-West verdienen een eerlĳke kans op een goede baan. Hun talent wordt nog 
onvoldoende benut. Daarom zet het stadsdeel een banenplan op voor hoogopgeleide jongeren met 
een migratie-achtergrond uit Nieuw-West. Dit plan maken we samen met jongeren en werkgevers. 

 “Zodra ik op de universiteit kwam 

   had ik het gevoel dat ik anders 

   behandeld werd dan de rest. 

   Hierdoor werd ik onzeker’’

Stage
Bij het zoeken naar een stage kunnen al deze factoren een 

rol spelen. Tegen hoe meer factoren een jongere aanloopt, 

des te lastiger wordt het om een stage te vinden.

Factoren
• Invloed omgeving

• Slecht geinformeerde studiekeuze

• Discriminatie

• Onzekerheid

• Gebrekkig netwerk

• Gebrekkige sollicitatie skills

#netwerk sollicitatie skills

Afgestudeerd! 

Arbeidsmarkt 
Ondanks dat de jongeren 

een hbo of wo diploma 

op zak hebben, ervaren zĳ 

vaker moeite bĳ het vinden 

van een baan op niveau. 

Er zĳn verschillende facto-

ren die hun pad naar een 

goede baan kunnen belem-

meren. 

“Met plezier naar je werk gaan. Uitdaging,

  doorgroeimogelĳkheden, leuke collega’s  

 en waardering voor je werk.”

Droombaan?

sollicitatie skills

Factoren
• Invloed omgeving

• Slecht geinformeerde studiekeuze

• Discriminatie

• Onzekerheid

• Gebrekkig netwerk

• Gebrekkige sollicitatie skills

Steeds meer jongeren uit Nieuw-West met 

een migratieachtergrond halen een hbo en 

wo diploma. Nieuw-West bruist van de 

talentvolle jongeren. 66% van de jongeren 

uit Nieuw-West die nu een opleiding volgt 

is hoogopgeleid. 

Wilt u meedenken of meedoen? Neem dan contact op via:

     suzan.jong@amsterdam.nl of       0651543368.


