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Volgens de officiële cijfers van
2020 bevonden zich maar liefst
9,2% van de 15-24-jarigen zich in
deze situatie. Er heerst ook een re-
gionale ongelijkheid: In Vlaande-
ren steeg dit procent naar 7,3%,
terwijl het percentage in Brussel en
Wallonië hoger was met respectie-
velijk 11,3% en 11,7%. Dit feno-
meen is ook op Europees niveau
zorgwekkend, aangezien er naar
schatting 17 miljoen 20-34-jarigen
NEET’s zijn. Europa maakte daar-
om de kwestie van NEET’s tot een
belangrijke prioriteit. Er moet veel
gebeuren als we niet willen dat de-

ze jongeren nog meer op het pad
van sociale uitsluiting belanden.

EEN GRATIS TRAINING 
DIE ZIJN WAARDE BEWIJST

Al meer dan 20 jaar zet Youth-
Start, een Belgische organisatie die
ondersteunt wordt door sponsors,

zich in voor deze NEET’s tussen 16
en 30 jaar. YouthStart biedt gratis
trainingen aan om hen te helpen
hun weg te vinden in het leven. «De
verschillende onderdelen van de
training laten jongeren toe zichzelf
beter te leren kennen en vooral hun
zelfvertrouwen te herwinnen. On-

der begeleiding van onze trainers
stellen ze een concreet toekomst-
plan op over een onderwerp dat
hen passioneert», specificeert Bart
De Bondt, woordvoerder van de
vereniging. De inhoud is gebaseerd
op de principes van het onderne-
merschap. Betekent dit dat de jon-
geren als ondernemers moeten
starten? «Niet speciaal, bij Youth-
Start zijn we ervan overtuigd dat
door zich in de schoenen van een
ondernemer te plaatsen, de jonge-
ren vaardigheden zullen ontwikke-
len die hun hele leven van pas zul-
len komen. Het helpt hen een baan
te vinden, terug naar school te
gaan of zelfstandige te worden.»
En het werkt, want uit een recent
onderzoek van de VUB blijkt dat
70% van de jongeren na de oplei-
ding onmiddellijk een job vindt, te-
rug naar school gaat of zelfstandi-
ge wordt. De opleidingen worden
over heel België gegeven. Daar-
naast is het certificaat, dat de jon-
geren de laatste dag ontvangen, er-
kend door Antwerp Management
School. Het is een bewijs van ernst
en kwaliteit! 

Meer info: www.youthstart.be

Wie zijn deze NEET-jongeren? De
term komt van het Engels en staat
voor Not in Employment, in Educa-
tion or in Training. Ze wordt ge-
bruikt voor jongeren tussen 15 en
29 jaar die geen werk hebben en
geen onderwijs of opleiding vol-
gen. De jongeren ervaren een reeks
maatschappelijke moeilijkheden,
waardoor ze kwetsbaar zijn en
moeite hebben om de arbeids-
markt te betreden. Daarom worden
ze vaak gezien als een «verloren
generatie», zonder doelen of toe-
komstplannen.

De neet-jongeren in de spotlight
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