
Samen jongeren aan een baan 
helpen: dat werkt!
Eén op de negen jongeren in Nederland heeft geen baan. Gemeenten en Tempo-Team zetten zich samen in om zoveel mogelijk 
jongeren aan werk te helpen. Door de krachten te bundelen, maken we echt het verschil. Niet alleen helpen we jongeren aan 
werk(ervaring), ook besparen gemeenten duurzaam op uitkeringen. We geven u graag een aantal voorbeelden van succesvolle 
samenwerkingstrajecten.

Jongerenloket
Jongeren die een uitkeringsaanvraag doen, melden zich bij het 
Jongerenloket in de vestiging van Tempo-Team. Hier worden zij te 
woord gestaan door een ervaren medewerker van Tempo-Team, 
zoals Astrid van der Velde. “We maken direct een plan van 
aanpak, gericht op de mogelijkheden van werk aan de hand van 
de talenten van de kandidaat. Ik geef de kandidaat ook sollicitatie-
tips en feedback op houding en gedrag. Daarna gaat de kandidaat 
aan de slag met solliciteren en ga ik actief op zoek naar passende 
vacatures in onze regio. Daarbij maak ik ook gebruik van het 
actuele banenoverzicht en netwerk van Tempo-Team. Alles is 
erop gericht dat de kandidaat zo snel mogelijk vast of tijdelijk 
werk vindt. Dat lukt bij 1 op de 3 jongeren. Zij hebben geen 
uitkering meer nodig. Hun nieuwe vaardigheden en opgebouwde 
netwerk zorgen ervoor dat ze ook in de toekomst makkelijker 
een nieuwe baan vinden.”
 
Jeugdpool
De gemeente selecteert een aantal werkzoekende jongeren, die 
Tempo-Team beoordeelt op motivatie en inzetbaarheid. Zo komt 
een jeugdpool tot stand waarvoor Tempo-Team wekelijks een 
aantal uur aan flexibele arbeid garandeert. Minimaal 90 procent 
van de jongeren in de pool gaat aan het werk; elke kandidaat 
minimaal 12 uur per week. Het betreft hier werk op oproepbasis, 
werk binnen een fluctuerende planning of korte opdrachten tot 
maximaal 6 maanden. In de jeugdpool doen jongeren werk-
ervaring op en bouwen zij een netwerk op. Van de poolkandi-
daten wordt 25 procent uitkeringsonafhankelijk. Voor nog eens 
25 procent leidt de jeugdpool tot gedeeltelijke uitstroom.

 
Inzet coaching en MatchMaker
‘It’s all about doing’ is de coachingsmethodiek van Tempo-Team 
waarin actie centraal staat. Evie Wijnstok is een van de gecertifi-
ceerde trainers die jongeren begeleidt. “Onze begeleidingstrajecten 
zijn kort en intensief. In 3 maanden gaan we aan de slag met 
sollicitatievaardigheden en het overwinnen van belemmeringen 
en obstakels. De kandidaten brengen de theorie direct in praktijk. 
Zo leren zij op de eerste dag hoe ze werkgevers moeten 
benaderen en sluiten ze de dag af met minimaal 10 telefoontjes 
naar werkgevers. Daarnaast geven we allerlei handige tips, 
bijvoorbeeld om slim met social media om te gaan.”

De MatchMaker van Tempo-Team zoekt proactief naar passende 
functies bij lokale werkgevers, bedrijven in het Tempo-Team 
netwerk en daarbuiten. Indien nodig helpt de MatchMaker bij 
het schrijven van een sollicitatiebrief of de voorbereiding op 
het gesprek, of gaat hij mee naar het gesprek.

Met de intensieve begeleiding van de coach en de MatchMaker 
leert de jongere hoe je zelfverzekerd en succesvol solliciteert. 
Ruim 75 procent van de kandidaten vindt een vaste of tijdelijk 
baan en wordt zo (deels) uitkeringsonafhankelijk.

ActiveerKracht
PPS IN SOCIAAL DOMEIN



ActiveerKracht is inmiddels bij diverse gemeenten succesvol, doordat 
gemeenten en Tempo-Team optimaal gebruikmaken van elkaars 
kracht, expertise en netwerk. Het gemeenschappelijk doel is het 
activeren en bemiddelen van mensen naar werk. Tempo-Team draagt 
hieraan bij door gebruik te maken van haar database met vacatures, 
(vestigingen)netwerk en ervaring met het matchen van mens en werk. 
Gemeenten hebben onder andere kennis van sociale wetgeving en de 
re-integratie van kandidaten. Werkgevers kunnen hun (MVO-)
vacatures vervullen door een kandidaat via ActiveerKracht van 
Tempo-Team aan te nemen.

ActiveerKracht

— Dave van Toer:
 
“Toen ik in de Haagse Jeugd Pool kwam, maakte ik kennis met 
Lida en Jeroen van Tempo-Team. Hun persoonlijke aanpak vond 
ik heel prettig. Inmiddels heb ik via de pool een leuke baan bij 
een distributiecentrum van een grote retailer gevonden.” 

— Antoinette van der Ploeg,  
Programmamanager Publiek-Private  
Samenwerking:
 
“Het terugdringen van jeugdwerkloosheid heeft een hoge 
prioriteit binnen Gemeente Den Haag. De Haagse Jeugdpool  
is een mooi voorbeeld van hoe Tempo-Team hieraan als 
PPS-partner een bijdrage levert. De jongeren gaan aan de slag  
in tijdelijke banen. Zo doen ze niet alleen werkritme op,  
maar ook werkervaring. Daardoor worden ze waardevoller  
op de arbeidsmarkt. Dit sterkt onze overtuiging dat ‘werk  
leidt naar werk’!”

Wij gaan graag met u de uitdaging aan om zoveel mogelijk 
jongeren in uw gemeente aan het werk te helpen. Heeft u 
interesse in een kennismakingsgesprek? Neem dan contact 
op met een van onze specialisten:

Mirjam Manni
Operationeel manager Publiek-Private Samenwerking
E mirjam.manni@tempo-team.nl
T 06 46 03 35 83
 
Monique Weeks
Senior Strategisch Accountmanager Publieke Dienstverlening
E monique.weeks@tempo-team.nl
T 06 46 40 85 99

Tempo-Team zet zich in voor jongeren

In 24 van de 35 arbeidsmarktregio’s hebben wij samenwerkings-
vormen die erop gericht zijn om kandidaten aan werk te helpen. 
Met de intensieve begeleiding en resultaatgerichte adviezen van 
onze ervaren medewerkers vinden jongeren gemakkelijker een 
baan en zijn ze sneller (gedeeltelijk) uitkeringsonafhankelijk.

De voordelen op rij:
•	 	actiegerichte	programma’s	voor	diverse	doelgroepen,	gericht	

op kansen en snel resultaat
•	 	van	werk	komt	werk:	jongeren	blijvend	aan	de	slag
•	 	jongeren	leren	vaardigheden	aan	die	hen	ook	in	de	toekomst	

helpen (in een flexibiliserende arbeidsmarkt moet je steeds 
vaker solliciteren)

•	 	deskundige	en	ervaren	intercedenten,	coaches	en	trainers
•	 	kennis	van	de	lokale	markt,	landelijk	netwerk	en	vele	

vacatures
•	 	Tempo-Team	heeft	een	speciale	rekentool	ontwikkeld	om	

eenvoudig kleine opdrachten te verrekenen, zodat jongeren 
zonder veel administratieve rompslomp korte klussen 
kunnen doen


