Persbericht BPI Group Benelux
Hoge jeugdwerkloosheid structureel
BPI Group, wereldwijd nummer drie in HR Consultancy, gespecialiseerd in o.a. Talent
Management en Outplacement, houdt deze week haar jaarlijkse driedaags internationale
seminar in het DELAMAR theater in Amsterdam. Bij het vergelijken van de internationale
markten wordt o.a. stilgestaan bij de hoge jeugdwerkloosheid in relatie tot de arbeidsmarkt van
vandaag. 'Verhoudingsgewijs lijkt het met de jeugdwerkloosheid in de Benelux mee te vallen,
zeker als je het vergelijkt met landen als Spanje en Griekenland. 'Ik maak me echter zorgen
over het structurele karakter ervan', stelt Managing Director Roeland Doornbosch,
verantwoordelijk voor BPI Benelux en gastheer voor het seminar in Amsterdam. Vrijdag
bespreken de aanwezige BPI vertegenwoordigers van 16 landen de kwestie met de Spaanse
Europarlementariër Enrique Calvet Chambon, die te gast is op het seminar.
Calvet Chambon zal ingaan op de hoge jeugdwerkloosheid, 22% in Europa en in zijn thuisland
Spanje zelfs 52%. Ook zal hij vertellen dat er € 1 miljard (van totaal 3.2 miljard tussen 2014 en
2020) ESF subsidie versneld wordt ingezet in 2015. De kern van zijn verhaal is dat er behoefte
blijft aan outplacement maar dat het vooral belangrijk is dat er door overheden en bedrijven
sneller en beter wordt ingespeeld op de veranderende arbeidsmarkt. De BPI Group kan in dat
proces internationaal een belangrijke partner zijn voor bedrijven en overheden. 'Wij zien
wereldwijd grote veranderingen in de vraag naar personeel, hun competenties en talent
ontwikkeling', schetst Roeland Doornbosch. 'Veranderingen door verdergaande IT
implementatie en robotisering en meer behoefte aan flexibilisering van contracten zijn
voorbeelden van dit moment. Ze hebben grote invloed op internationale marktverschuivingen.
Productie die uit Nederland verdween naar bijvoorbeeld lage lonen landen kan weer
terugkomen!'
BPI GROUP
Doornbosch is met zijn bureau global partner sinds 2004 en Franchisenemer van BPI Group
voor de Benelux sinds voorjaar 2014.
BPI Group bestaat ruim 30 jaar. Met haar hoofdkantoor in Parijs, vestigingen in meer dan 40
landen en in totaal 1500 consultants is BPI Group het op twee na grootste HR Consultancy
bureau ter wereld.
Doornbosch Loopbaanmanagement en BPI Group Benelux zijn gastheer en organisator van het
10e internationale BPI Group seminar in Amsterdam van 10 tot 13 maart.
Het is voor het eerst dat dit business seminar, dat bedoeld is voor alle BPI Group
ondernemingen en partner bureaus in alle 40 landen waar zij actief zijn, buiten direct BPI Group
territorium wordt georganiseerd.
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