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Sociologische “wet”

Sociale herkomst

• is bepalend voor waar je terechtkomt

• en in welke rol

• en voor hoe fijn je het daar vindt



Succes!!!



NEET…





Kansarm? Hoe meet je dat?



Werkloosheid…

Werkloze beroepsbevolking

• percentage niet werkenden in de totale

beroepsbevolking

Niet werkend

• Geen baan, wel op zoek

Werkzame beroepsbevolking

• iedereen in leeftijd 15-75 die een baan

heeft van minimaal 1 uur



NEET

• 15-29

• niet werkend (ILO)

• niet ingeschreven in regulier onderwijs

• niet op een stage

• niet in een formele training



NEET

• vaker sociaal-economisch zwak

• vaker crimineel

• vaker langdurig inactief

• vaker ongewenst zwanger

• vaker gemarginaliseerd

• vaker slecht van vertrouwen

• minder sociaal kapitaal



NEET

Kosten: 156 MILJARD in EU (Eurofound, 2011)



NEET…



Verklaringen NEET 

Rationele keuze/ human capital:

• NEET is een rationele keuze

• NEET worden niet genoeg geprikkeld



Verklaringen NEET 

Alternatieve verklaringen:

• Psychische problemen

• Anomie

• Mentale druk

• Criminaliteit

• Gezondheidsklachten 

• Te lage/ ongewenste vaardigheden



Verklaringen NEET 

?



NEET consortium

Prestigieuze beurs 

• ORA

• 1.8 M

• Vijf landen, vier jaar

• Twee promovendi



NEET consortium

What’s in a NEET?

• Betere gegevens

• Longitudinale kijk

• Trajecten

Verklaringen?

• Voorspellende analyses

• Causale analyses van interventies



Onderzoek

• Hoe kan NEET worden verklaard?

• Wat kan er aan worden gedaan? 



NEET onderzoek

Nederland (met: Alexander Dicks)

• Nederland is een interessante casus!

• Prachtige registergegevens CBS

• Analyses van verklaringen, testen interventies

• Ook focus op Limburg









NEET in Limburg



20.000! Kansarme! Jongeren!



20.000 kansarme jongeren?



Probleem!



Probleem?



Probleem?



Kansarm?



Kansarm?



NEET onderzoek

Alexander Dicks

• Combineren gegevens CBS

– Plaatsing in onderwijs

– Arbeidsmarktstatus

– etc.

• Sequenties bestuderen



Sequenties: vmbo (20-24)



Sequenties: vmbo (20-24)



Sequenties: vmbo (20-24)



Sequenties: vmbo (16-19)



Bevindingen…



Bevindingen…



Bevindingen…

“Binnen Limburg zijn de meest problematische 
NEETs vooral te vinden
in gemeenten in de Oostelijke Mijnstreek: Kerkrade 
(10%) en Heerlen (9%) 
zijn provinciale uitschieters, maar ook in Brunssum 
bevinden zich relatief veel langdurige NEETs. 

Ook in de Westelijke Mijnstreek en Roermond.

In steden als Maastricht en Weert lijkt het aantal 
relatief mee te vallen.”



Padafhankelijkheid

Bron: Dicks et al. (2017)



Conclusies

NEET

• Iets meer langdurige NEET in Limburg

• Veel NEET zijn niet kwetsbaar

• Kwetsbare NEET stromen niet door naar 

vervolgonderwijs 

• Ongeveer 3-4% van alle jongeren 16-29 is 

langdurig NEET (en daarmee kwetsbaar)



Conclusies

Kwetsbare NEET

• Komen niet aan het werk

• Gaan niet terug naar school

• Reageren niet op beleidsprikkels

• Klassiek economische theorie biedt 

wellicht niet de beste verklaring



Vervolg

• Verklarende analyses 

• Interventieprogramma’s

• VSV op ROCs



Bevindingen…

“Binnen Limburg zijn de meest problematische 
NEETs vooral te vinden
in gemeenten in de Oostelijke Mijnstreek: Kerkrade 
(10%) en Heerlen (9%) 
zijn provinciale uitschieters, maar ook in Brunssum 
bevinden zich relatief veel langdurige NEETs. 

Ook in de Westelijke Mijnstreek en Roermond.

In steden als Maastricht en Weert lijkt het aantal 
relatief mee te vallen.”



Bevindingen…



Verklarende analyse



Verklarende analyse



Paper

• Met Alexander Dicks en Katharina Wessling

• Is het hoge aantal NEET in de Mijnstreek een onbedoeld 

langetermijn gevolg van de mijnsluiting?

• Hoe kan wijkvariatie worden verklaard?



Interventieprogramma I

• Samenwerking met MOs

• Beleidsinterventies die elders werken

• Heerlen/ Parkstad, Venlo, Roermond

• Veldexperimentele identificatie van causale impact

• Kwalitatieve studie van mechanismen 



Interventies – evidence based?

Gouden regels

• Informeer beleidsinterventies door inzicht 

in oorzaken, verklaringen, en contexten

• Onderzoek eerst wat in deze context werkt, 

liefst experimenteel

• Rol uit wat werkt



Interventies – evidence based?
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Interventies – evidence based?



Interventies – evidence based?



Interventies – evidence based?



Interventies – evidence based?



Interventies – evidence based?



Interventieprogramma I



Interventieprogramma I



Interventieprogramma I



Interventies

• Midden Limburg: warme 

aanpak

• Parkstad: werkend 

leren

• Lieve Schouterden: 

samenwerken werkgever



Interventieprogramma I

1. Niet te zeer (zichtbaar) overheidsgestuurd

2. Persoonlijke begeleiding: identificatie problematiek en 

helpen wegnemen hordes

3. Samenwerking in de quadruple helix (met werkgevers, 

arbeidsbemiddeling, scholen)



Interventieprogramma I

1. Concreet plan van aanpak gereed

2. Nodig:

1. Caseworkers bij MO’s, gemeenten

2. Bestuurlijk commitment

3. Grote groep NEET

4. Bereidwilligen in het bedrijfsleven



Interventieprogramma I

We zoeken hulp…

1. Van gemeenten! 

2. Van nog meer MO’s

3. Van woningstichtingen!

4. Van het bedrijfsleven







Wat kan het onderwijs doen?



Onderwijs & arbeidsmarkt

Wat moet het onderwijs doen?



Arbeidsmarkt en kwalificatieplicht

• Kwalificatieplicht:

– Leerplicht tot 16 en

– 16-18 zonder startkwalificatie

• Startkwalificatie

– Wo, Hbo, Vwo, Havo, Mbo 2,3,4



Arbeidsmarkt en kwalificatieplicht

Niet volmaakt

• Macrodoelmatigheid en mismatches

• VSV

• Mbo 1: arbeidsmarktkwalificerend assistent



Persoonlijke problematiek

NEET Gezondheid



Persoonlijke problematiek

Gezondheid NEET



Laaggeletterdheid

Bron: aanvalsplan laaggeletterdheid Venlo. 



Laaggeletterden

• OECD (2016): oververtegenwoordigd 

• Grotlüschen, A. et al. (2016), “Adults with Low Proficiency in Literacy or Numeracy”, OECD Education Working Papers, No. 131, OECD 
Publishing, Paris.



En de arbeidsmarkt?



Er is werk voor iedereen



Er is werk voor iedereen



Er is werk voor iedereen



Er is werk voor iedereen

Bron: Fourarge en Levels (2016): Economisch Statistische Berichten, Oratie Fourarge.





Vragen? Vragen!


