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‘Bouw aan jouw Zuidoost’ investeert in talenten jongeren
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Met een brede coalitie de werkloosheid te

middelbaar onderwijs met speciale aandacht

lijf gaan en kansen creëren voor jongeren.

voor werkloze jongeren. Ook zet ze extra geld

En bovendien zorgen voor meer diversiteit,

in voor goed werkgeverschap en een betere

inclusie en social return op de

aansluiting van het onderwijs op de

arbeidsmarkt. In het project Bouw aan

arbeidsmarkt.

jouw Zuidoost staan de neuzen van alle

De missing link was ‘de connectie naar de

partners en stakeholders dezelfde kant uit.

straat’. Om de jongeren te bereiken, is

Achter de schermen is de afgelopen 9

gekozen voor een aanpak met sleutelfiguren

maanden hard gewerkt om elkaar te leren

in Zuidoost. Zij gebruiken onder andere hun

kennen, beter samen te werken en een

eigen netwerk om jongeren warm te maken

plan te maken.

voor werk of een opleiding in de bouw. Door
gesprekken willen zij erachter komen wat

Werk, werk en nog eens werk. Met vereende

nodig is om jongeren daarvoor in beweging te

krachten gaat een team van sleutelfiguren uit

krijgen.

Zuidoost, Zuidoost Werkt, De BouwAcademie,
onderwijsinstellingen, werkleerbedrijven,

Opgaven en kansen

bouwbedrijven, belangenbehartigers van

Waarom het stadsdeel Zuidoost? Daar komen

werknemers, uitzendbureaus en de gemeente

opgaven en kansen mooi bij elkaar. De

Amsterdam de strijd aan om jongeren mee te

werkloosheid is er weliswaar hoog, maar er

laten doen.

gaat de komende jaren veel gebouwd worden
en de bouwsector staat te springen om meer

Investeren in onderwijs

handjes.

De gemeente investeert in een sterk
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Waarom de bouw?
Bij de bouw denken mensen vaak aan
stratenmakers, tegelzetters of metselaars.
Maar er is ook veel behoefte aan
bouwkundig tekenaars, werkvoorbereiders,
uitvoerders, technisch beheerders,
directievoerders, calculators en BIMmodelleurs (Bouw Informatie Modellering).
Als je voor de bouw kiest kun je alle kanten
uit! Dat komt door de grote verscheidenheid

Sleutelfiguur Touvarno Pinas

aan sectoren: de bouw, de
installatietechniek, de civiele techniek (de
bouw van de leefwereld, van riool tot dak)
en de (water)wegen en bijbehorende

om de interesse aan te laten sluiten op het

het eerste gemeentelijke monument van

bouwwerken. Het Economisch Instituut voor

aanbod van werk en onderwijs. Zo wordt de

Amsterdam-Zuidoost met de sleutelfiguren

de Bouw becijferde landelijk in 2020 een

kans op teleurstelling en uitval zo klein

bezocht: ‘Het Zandkasteel ’. Het was het

lichte krimp in de sector, naar verwachting

mogelijk. Voor de jongeren komt op deze

hoofdkantoor van ING en wordt nu

neemt die in 2021 nog iets toe. Maar voor

manier een carrière in de bouw binnen

getransformeerd tot een appartementen-

de jaren 2022-2025 is de verwachting dat de

handbereik.

complex en internationale school. Bouwbedrijf
Van Wijnen gaat deze klus klaren, een

bouwproductie stevig aantrekt en de
werkgelegenheid toeneemt. Bovendien

Een aantal sleutelfiguren (rolmodellen)

gaan er in Amsterdam-Zuidoost naar

zijn de spil in Bouw aan jouw Zuidoost.

schatting 40.000 woningen bijgebouwd

Hoe gaan ze de jongeren bereiken en in

worden (denk ook aan voorzieningen en

beweging krijgen? Daarvoor is een

winkels). Met de werkgelegenheid in de

strategie bedacht.

bouw zit het dus wel goed.

Wie kunnen meedoen
aan Bouw aan jouw
Zuidoost?

medewerker vertelde volop over de

Geen baan, geen diploma, niet weten wat

ben goed in wiskunde en denk dat calculator

je nu precies wilt, maar je wel verder willen

op de bouw wel iets voor mij zou zijn.”

bouwsector tijdens de rondleiding. De reactie
van een van de jongeren na afloop was
veelbelovend. “Ik heb veel meer zicht gekregen
op wat de bouw allemaal te bieden heeft. Ik

ontwikkelen? In Bouw aan jouw Zuidoost
krijgen jongeren tussen de 16 en 28 jaar

Mochten volwassenen interesse hebben om

scholing en perspectief op werk. Op een

mee te doen, dan zijn zij natuurlijk ook van

excursie in maart naar bouwprojecten werd

harte welkom.

Allereerst zetten ze hun eigen netwerk in om
jongeren warm te maken voor de bouw. “In je
eigen netwerk praat het wat makkelijker”,

4

zegt sleutelfiguur Touvarno Pinas. Maar ze

Wist je dat…

doen meer. Ze praten intensief met de

De gemeente Amsterdam, uitvoeringsprogramma 2021-2022, 78 miljoen euro versneld gaat investeren

jongeren om meer over hun achtergrond te

in zes banenmotoren voor duurzaam herstel? Dat zijn: renovatie-, warmte-, zon-, eigen vastgoed-,

weten te komen. Hoe lang willen ze studeren

klimaatadaptatie- en een mkb-motor. Dit kan ongeveer 3.800 arbeidsjaren aan extra werk opleveren.

en hebben ze interesse in de bouw? Wat zijn

Amsterdammers moeten nadrukkelijk meeprofiteren van deze kansen. Zoals stadsgenoten die hun baan

hun ambities en kwaliteiten? Zo krijgen de

(dreigen te) verliezen, nu geen werk hebben, stages zoeken of zich willen laten omscholen. De gemeente

sleutelfiguren een beter beeld wat nodig is

maakt dit mogelijk door bij de investeringen meteen afspraken te maken over opleiding en toeleiding

om obstakels op weg naar onderwijs en werk

naar een baan. De komende drie jaar moet dat werk opleveren voor 1.000 Amsterdammers in de bouw-

te tackelen. Dan volgt een plan van aanpak

en installatietechniek.
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Bouw aan jouw Zuidoost ziet kansen en

Zuidoost aan een baan te helpen. Ze geven

mikt op werk in de bouw voor jongeren die

onze jongeren tijdens oriëntatiedagen de tijd

willen doorgroeien, een carrièreswitch

en de ruimte om informatie tot zich te nemen

willen maken of werkloos zijn. De eerste stap

en te ervaren wat het is om met hun handen te

is ze kennis laten maken met de bouwsector.

werken. De jongeren voelen zich op hun

In het Masterplan-Zuidoost zijn vijf thema’s belangrijk: wonen, werken, opgroeien, het
ontwikkelen van talenten en last but not least kansengelijkheid. Het plan vraagt op al deze
leefgebieden aandacht voor de directe leefomgeving van jongeren. En dat twintig jaar lang. Drie
In mei nam daarom sleutelfiguur Nancy Read

gemak en durven vragen te stellen. Als ik eraan

11 jongeren mee naar een open dag in de

terugdenk, krijg ik gewoon vlinders in mijn

bouw. Waarom is zij zo enthousiast over Bouw

buik. Wat we graag voor onze jongeren willen,

aan jouw Zuidoost? “Het is heel concreet.

is dichterbij dan we denken.” Inmiddels

Bouwmensen en het ROC staan open voor ons,

hebben zich al 5 jongeren aangemeld voor het

ze gaan met ons in zee om meer jongeren uit

nieuwe leertraject in september.

doelen staan centraal:

Duurzame verbetering van het perspectief van de jeugd
Duurzame verbetering van hun veiligheid
Duurzame verbetering van de leefbaarheid.
De gemeente investeert (met partners) in de wijkeconomie in Zuidoost. Het beroepsonderwijs en
de werkgevers investeren in opleidingen. Het onderwijsaanbod is toegankelijk gemaakt met

Wist je dat…

laagdrempelige mogelijkheden voor het behalen van certificaten, maar ook voor diploma’s op

Een bouwconvenant met goede cao-afspraken met de gemeente erg belangrijk is? Op een
bouwplaats werken is niet zonder gevaar. Bouwvakkers werken met machines, allerlei

bijvoorbeeld niveau van 1-4. Ook het bedrijfsleven stimuleert de instroom naar werk op een
toegankelijke manier.

materialen (waaronder gevaarlijke stoffen) en soms op grote hoogte. Aandacht voor veiligheid is
van levensbelang. De FNV zet zich actief in voor veilig en gezond werk, daarom kregen de
sleutelfiguren in april hierover voorlichting. Tijdens de presentatie kwam veel informatie voorbij.
Zo zijn werkgevers verplicht te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, dat is vastgelegd in
de Arbowet. Ook jonge werknemers uit Zuidoost moeten zich daarvan bewust zijn. Bovendien is
het goed om te zorgen voor een representatieve afspiegeling van jongeren bij de
belangenbehartiging.
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‘Are you ready?’
Van profvoetballer in Nederland en Israël, via schilder in dienst, naar zijn eigen toko NIO
Bouw. Touvarno Pinas (35) is een van de zes sleutelfiguren in Zuidoost die meedoen aan
Bouw aan jouw Zuidoost.

“Toen mijn voetbalcarrière eindigde door een blessure, zat ik in een dip thuis. Om de moed erin
te houden, begon ik mijn moeders’ huis te schilderen. Veel mensen vonden dat strak en netjes.
Een bevriende bouwondernemer stimuleerde me om de switch naar de bouw te maken. In het
begin was het moeilijk om mijn trots opzij te zetten, maar ook van iets kleins kun je iets groots
maken. Ik wil anderen inspireren, werken is veel leuker dan thuis op de bank hangen.”

“We zetten ons netwerk in Zuidoost in. In je eigen netwerk praat het makkelijker, en omdat we
allemaal uit Zuidoost komen, geeft dat ook vertrouwen. Ik gooi regelmatig een visje uit. ‘Jongens
we zijn hier iets van plan, ik weet zeker dat jij met je kwaliteiten hier groot in kunt worden. Ik wil
graag dat je ook meedoet. Are you ready?’ Het slaat aan, want ze vragen regelmatig wanneer het
gaat beginnen.”

“Makkelijke en goede toegang tot onderwijs en garantie op werk in de bouw. Natuurlijk denken
ze dan ‘duh, eerst zien dan geloven’. Omdat ze merken dat ik erin geloof, begint het bij hen ook
te werken. Misschien moeten ze net als ik hun trots opzij zetten, maar er is veel te halen in de
bouw. Als ik die omslag heb kunnen maken, kan iedereen het.”

Voor meer informatie over het project Bouw aan jouw Zuidoost join@ikbouwzo.nl

Colofon
Uitgave en teksten: Sabo Advies
Vormgeving:

Mindset Media

Thanks to:

Masterplan Zuidoost
Zuidoost Werkt
Bouwmensen Amsterdam
ROC Amsterdam
Van Wijnen
Architectenbureau Alberts en Van Huut
FNV

8

9

