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Deze zomer gaan 10,8 miljoen 
Nederlanders op vakantie. 

Dat zijn er 400.000 minder dan vorig 
jaar. De populairste vakantielanden 

zijn Frankrijk, Spanje en 
Duitsland.

Vakantiegangers

‘Ongepast, maar de moeite 
waard.’ Over welk boek heeft 
blogger Eva het?
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Meisje (16) beklimt 
Mount Everest
Een Nepalees meisje van zestien 
beklom zaterdag de allerhoogste 
berg ter wereld, de Mount Everest 
in Nepal. Ze is hiermee de op twee 
na jongste ooit. Een meisje van 
vijftien en een jongen van dertien 
gingen haar al voor. 

Nieuw Nederlands 
woord
Dyugudyugu. Je had vast nog 
nooit van dit Surinaamse woord 
gehoord. Maar als het aan drie 
Nederlandse journalisten ligt, 
wordt het binnenkort een 
normaal Nederlands woord. Ze 
willen dit voor elkaar krijgen 
omdat er nog geen woord bestaat 
met deze betekenis. Het komt 
in de buurt van gedoe, maar dan 
minder negatief. 

Myrthe (15) ‘Ik merk zelf met het zoeken naar een 
bijbaantje dat het lastig is omdat ze minder mensen 
aannemen. Ik houd bij het kiezen van mijn profi el of 
studie geen rekening met het uitzicht op werk. Het is 
belangrijker dat je iets doet dat je leuk vindt.’ 

Robert (17) ‘Ik maak me er geen zorgen 
over. De overheid moet ervoor zorgen 
dat de economie weer op gang komt, 
dan ontstaan er meer banen waardoor 
de jeugdwerkloosheid daalt.’
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‘Pfff’, zucht Nannette Ripmeester als ze 
over het net uitgekomen rapport van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
praat. Ze is internationaal arbeids-
deskundige en heeft zelf in zeventien 
landen gewerkt. ‘Hier word je niet vrolijk 
van.’ En inderdaad. Zo’n 75 miljoen 
jongeren zitten zonder baan. De meeste 
wonen in Noord-Afrika. Daar is 27,9% van 
de jeugd werkloos. In het Midden-Oosten is 
dat 26,5% en in Europa schommelt het rond 
de 18%. De rapportmakers vrezen voor 
‘een verloren generatie’. Moet je nu als 
scholier bibberend in een hoekje kruipen? 
‘Nee’, zegt Ripmeester stellig. ‘Dit is een 
opname van nu. Straks gaan heel veel 
mensen met pensioen, dan komen 
er banen vrij. Bovendien is dit rapport 
gebaseerd op het ouderwetse idee van werk. 
Een baan van veertig uur in de week bij een 
vaste werkgever. Ik denk dat dat gaat 
veranderen. Jonge mensen zullen steeds 
meer losse projecten gaan doen, als 

freelancer. Ze gaan niet meer zitten 
wachten tot hun baas zegt wat ze moeten 
doen. Ze gaan zelf dingen verzinnen en 
daar geldschieters voor zoeken.’ 

Verkoop jezelf
Op die nieuwe manier van werken kun je je 
als scholier al een beetje voorbereiden, 
denkt Ripmeester. ‘Je moet nu alvast gaan 
nadenken waar jij goed in bent. Dat is best 
moeilijk. Om te beginnen kun je verzinnen 
waar je een verschrikkelijke hekel aan hebt. 
Wat je ab-so-luut niet wilt doen. Zo vallen 
er steeds meer dingen af en krijg je vanzelf 
een beeld van wat je wél wilt. Vervolgens 
moet je leren om dat te verkopen. Dat is ook 
nog een hele kunst.’

Koffers pakken 
En gelukkig is het niet overal ter wereld 
belabberd. ‘Brazilië is booming’, zegt 
Ripmeester. ‘India en China ook. En je zou 
het misschien niet meteen denken, maar 

ook in Afrika zijn de groeicijfers extreem 
hoog.’ Je kunt dus een tijd in het buitenland 
aan de bak. ‘Maar dan moet je wel 
de goede studie kiezen’, zegt Ripmeester. 
‘En ik heb een gouden tip: kies technisch! 
Dat klinkt misschien saai, maar bijna 
overal ter wereld zijn ingenieurs en andere 
technische mensen nodig.’

Zorgen? Zonde! 
Zelf geeft Ripmeester regelmatig 
advies aan haar dochter. ‘Ze is dertien jaar 
en zit in de tweede. Ik heb haar aangeraden 
een zo breed mogelijk pro� el te kiezen. 
Dan kun je nog alle kanten op. Wiskunde B 
zou ik er altijd in houden. Hoe vervelend 
het ook is, je hebt het voor veel studies 
nodig. Verder raad ik iedereen aan 
om te doen wat bij je past. Anders houd je 
het sowieso niet vol. En maak je geen 
zorgen, dat is zonde van je schooltijd. Als jij 
straks klaar bent, ziet de wereld er weer 
heel anders uit.’

Er is straks heus wel werk 
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Schrik niet – Wereldwijd zijn 75 miljoen jongeren (15-24) werkloos. En dat blijft voorlopig zo, staat in een 
nieuw rapport. Toch hoef jij je geen zorgen te maken. Volgens arbeidsdeskundige Nannette Ripmeester zijn 
er kansen genoeg. ‘Dit is wel een heel sombere kijk op de wereld.’  Door Bouwien Jansen  
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