
AANPAK JEUGDWERKLOOSHEID 

VAN RIJN IJSSEL?       NAAR WERK!

LOOPBAAN-
ONDERSTEUNING
• Gastlessen
• Webinars
• Banenmarkten
• Arbeidsmarktrelevante scholing
• Cluster specifieke behoeftes

EXIT-ENQUETE

We nemen een enquête af bij alle 
gediplomeerden om duidelijk te krijgen 
wat de status van de student is in zijn 
transitie naar werk/vervolgstudie.

ARBEIDSMARKT-
ANALYSE
We spelen in op trends en ontwikkelingen 
op de regionale arbeidsmarkt en hebben 
zicht op kansrijke en minder kansrijke
beroepen in onze arbeidsmarktregio.

(in afstemming met stafdienst M&C) (in afstemming met projectleider LLO) (in afstemming met stafdienst M&C)

MAATWERK

•  Arbeidsmarktrelevante scholing
•  Branche-certificaten
•  Gecertificeerde keuzedelen
•  Matching van vraag en aanbod
•  Om-, na- en bijscholing

NAZORG 

Tot 12 maanden na afstuderen kunnen 
studenten van Rijn IJssel gebruikmaken 
van onze ondersteuning naar passend
werk. Studenten worden actief benaderd.

Medewerkers project aanpak jeugdwerkloosheid:

www.rijnijssel.nl/naarwerk

AD MEEUWSEN
Projectleider
a.meeuwsen@rijnijssel.nl
06 43425369

FEMKE STRONKS
Jobcoach (Zorg & Welzijn, Entree, Kansrijk)
f.stronks@rijnijssel.nl
06 39785826

SHEILA LATUKONSINA
Jobcoach (Creatieve Industrie, Techniek, CIOS)
s.latukonsina@rijnijssel.nl
06 38076732

JACQUELINE GRIEP
Jobcoach (ECUV, Vakschool Wageningen)
j.griep@rijnijssel.nl
06 34860581
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Covid-19 doet veel met het onderwijs en onze studenten. Er zijn ook zorgen over de periode erna. Een deel van de arbeidsmarkt waar onze studenten 
normaal gesproken naar doorstromen staat stil, op andere plekken zien we juist een enorme groei. De economie trekt aan, maar nog steeds is een grote 
groep studenten niet in staat om zelfstandig de transitie naar werk te maken. De overheid heeft daarom aan alle mbo-scholen gevraagd samen met 
gemeenten extra aandacht te besteden aan het thema jeugdwerkloosheid. Daar zijn al diverse plannen voor opgesteld. Het is onze opdracht, vastgesteld 
door het CvB van Rijn IJssel, om adequate invulling te geven aan deze plannen. Wij begeleiden, ondersteunen en coachen eindejaarsstudenten en 
afgestudeerden van Rijn IJssel niveau 1 t/m 4.

FOCUS OP REGIONALE ARBEIDSMARKT

ONDERSTEUNING/NAZORG 
TOT 12 MAANDEN NA AFSTUDEREN


