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Program 
Mandag d. 13.april 
 

07.45 Afgang med bus fra Skolegade 1 

08.30 Check-in i Billund Lufthavn 

10:05  Afrejse Billund, KLM, flynr. KL1342 

11:15 Ankomst Schiphol Lufthavn, Amsterdam 

Transfer til hotel med tog 

Guide Margrethe Lykke Eriksen henter gruppen i lufthavnen 

Check-in på Hotel Ibis Amsterdam 

  

 

13.00 Frokost og besøg hos Amsterdam Kommune  

Præsentation af studieturens program ved DKI guide Margrethe 
Lykke Eriksen. 

 Besøg på Amsterdam Rådhus. 

Præsentation ved Jens Roep (dansktalende) 

General introduktion til arbejdsmarkedet og 
beskæftigelsessituationen i Holland og Amsterdam.  Derudover vil der være præsentation 
af kommunes nye tiltag og projekter på beskæftigelsesområdet samt erfaringsudveksling. 

Adresse:  Weesperstraat 113 

 

15.15 Besøg på Stagestraat  

   

 Stagestraat er et konkret projekt, der giver unge arbejdsløse 
mulighed for at få erfaringer med arbejdsmarkedet via 
praktikforløb inden for detail handel, hotel- og 
restaurationsbranchen og tjenesteydelser. Det er kommunen, der 
”leverer” de unge til projektet.  

 Adresse: Gelderlandplein 
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Tirsdag d.14. april 
 

7.45 Med tog til Haag (knap en time)  

 

9.00 Besøg hos Vereniging Van Nederlandse Gemeenten  
 Foreningen er den hollandske pendant til KL.  

Siden 2012 har Holland haft en relativ lav procent af unge 
mennesker, der forlader skolen i utide – 8,8 % i Holland mod 13,7 % i 
EU (gennemsnit fra 15 EU-lande). Andelen af ”drop outs” i 
aldersgruppen 18-25 er blevet reduceret med en tredjedel til 10 % 
gennem de sidste 10 år. 

Under besøget hos Vereniging Van Nederlandse Gemeeten vil der 
være følgende tre oplæg centreret omkring indsatsen for unge: 

 Dennis van Gessel fra Ministeriet for Kultur, Undervisning og Videnskab. Dennis er 
politisk analytiker med speciale i projekter, der søger at fastholde unge i 
uddannelsessystemet 

 Hinde Dijkhuis og G. Smith fra Arbejdsmarkedsforvaltningen i kommunen Lelystad 
(80.000 indbyggere). Kommunen er størrelsesmæssigt sammenlignelig med Vejle 

 Pieter Schoenmakers fra organisationen ”Ingrado”, der er en 
brancheorganisation for undervisningspligt og ”drop outs” med fokus på 
fastholdelse af unge i uddannelse. 

 

Adresse: Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag 

http://www.aanvalopschooluitval.nl/english  

http://www.ingrado.nl  

 

13.15 Tog tilbage til Amsterdam 

15.00 Besøg hos Social Return on Investment  

 

Social Return on Investment har til formål at få personer langt fra 
arbejdsmarkedet beskæftiget og integreret på en arbejdsplads. 
Indsatsen består blandt andet af regulære jobs på erhvervsskoleniveau samt 
praktikpladser, lærepladser og arbejdsmarkedsrelevant træning. Den grundlæggende 
tankegang er, at investeringen, der er forbundet med indsatsen, skal komme både den 
ledige og virksomheden til gavn. 

 www.amsterdam.nl/socialreturn , adresse: Jan van Galenstraat 323 

http://www.aanvalopschooluitval.nl/english
http://www.ingrado.nl/
http://www.amsterdam.nl/socialreturn
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19.30 Middag på restaurant Freud  

”Du må være tosset for ikke at spise her” er mottoet for denne 
hyggelige restaurant, der fortrinsvist ansætter psykisk sårbare 
personer. 

Adresse: Spaarndammerstraat 424, 1013 SZ Amsterdam 

http://www.restaurantfreud.nl/  

 

Onsdag d.15. april 
 
Morgen Check-ud af hotellet (bagagen opbevares i receptionen) 
 
10 – 12.30 Besøg hos Werkgevers Servicepunkt Groot Amsterdam  
 Kommunalt rådgivningscenter for virksomheder. 

Centret formidler arbejdskraft og informerer om økonomiske 
støtteordninger, jobcoaching, og social entrepreneurship mv. 
 
Oplæg ved direktør Hans Mulder og 2 medarbejdere. 
 
Adresse: Weesperstraat 113-117 
 
www.wspgrootamsterdam.nl/category/nieuws/  

      
 
Ca. 13:30 Transfer til Schiphol Lufthavn med tog 
 
16:35  Afrejse Amsterdam, KLM, flynr. KL 1347 
 
17:40 Ankomst Billund 

Ca. 18.30 Ankomst med bus til Skolegade 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.restaurantfreud.nl/
http://www.wspgrootamsterdam.nl/category/nieuws/
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Studieturens formål 
Formålet med studieturen er at hente 
inspiration fra den hollandske 
beskæftigelsespolitik til at styrke 
beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune.  

Programmet er tilrettelagt ud fra 
Arbejdsmarkedsudvalgets fokusområder og 
vil derfor have særligt fokus på indsatsen 
for de unge, langtidsledige og den 
virksomhedsvendte indsats. 

 

Hollands beskæftigelsessystem 
Danmark og Holland fører en relativt sammenlignelig arbejdsmarkedspolitik. Arbejdsmarkedspolitikken i de 
to lande er baseret på et relativt generøst dagpengesystem kombineret med en aktiv 
arbejdsmarkedspolitik. Dette understøttes af relativt stramme formelle rådighedskrav samt en lav til 
gennemsnitlig grad af jobbeskyttelse. 
 
Holland er valgt som mål for udvalgets studietur, da Holland er kendt for at have en eksperimenterende 
tilgang til beskæftigelsesindsatsen. I 1990’erne var landet et af de første, der vendte fokus fra forsørgelse til 
aktivering. Sidenhen har de været bannerfører for en enstrenget model med en pendant til de danske 
jobcentre (CWI i Holland) med en fælles indgang for alle ledige. Selve CWI’en (det offentlige) udfører kun en 
beskeden del af indsatsen (tilmelding, kategorisering af ledige, udarbejdelse af CV mv.), mens alle 
tilbuddene er lagt i hænderne på private aktører, der har store frihedsgrader. 

 
I Holland har man arbejdet med at reducere bureaukratiet. Udgangspunktet tages i den enkelte borger, og 
medarbejderne på beskæftigelsesområdet har forholdsvis stor grad af metodefrihed i indsatsen. Dette 
flugter både med intentionerne i den nyligt vedtagne beskæftigelsesreform i Danmark samt Vejle 
Kommunes Frikommuneforsøg.  

Arbejdsmarkedet i Holland 
Holland har en befolkning på 16,8 mio. Befolkningsprofilen er tilsvarende den danske med er stigende antal 
ældre. I juli 2012 var 7.378.000 hollændere i arbejde. Det svarer til ca. 44 % af den samlede befolkning, 
hvilket er lidt mindre end Danmarks 52 %. Indtil finanskrisen var arbejdsløsheden relativt lav i Holland, og 
er nu 7,2 pct. af arbejdsstyrken mod Danmarks 6,5 pct.  
 
Mange lønmodtagere i Holland arbejder på deltid i forhold til de øvrige EU-lande. I 2009 var knap halvdelen 
af arbejdsstyrken på deltid, og tre ud af fire kvinder arbejdede på deltid.  

Niveauet for overførselsindkomsterne 
I Holland er dagpengesatsen 70 % af lønnen – dog maksimalt 4.331 euro (32.347 kr.) brutto pr. måned. 

Tilsvarende i Danmark er den maksimale dagpengesats 17.918 kr. pr. måned 

Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne niveauet for kontanthjælp og lignende ydelser, da det i 

Holland dels udbetales og opgøres netto – dvs., hvor skatten er betalt – dels afhænger af en række faktorer 

som boligsituation, børn, ægteskabelig status, værdibesiddelser m.m. 
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Amsterdam 

    
Amsterdam er den største by og 

hovedstad i Holland, og har 800.000 

indbyggere (med forstæder 2.300.000). 

Byen er blandt andet kendt 

for Rijksmuseum,  Van Gogh-

museet, Rembrandt-museet, Anne 

Franks hus, kanalerne og de 

mange cykler. Amsterdam er også kendt 

for red-light distriktet de Wallen og de 

såkaldte "Coffeeshops". 

Lige uden for Amsterdam ligger en af 

Europas mest trafikerede lufthavne, Amsterdam Schiphol Airport. 

Navnet Amsterdam er udledt af de hollandske ord Amstel og dam, det vil sige en dæmning ("dam") i floden 

Amstel. 

 

Amsterdam - lidt historie 

Amsterdams tidligste historie kan spores til et tidspunkt i 1200-tallet, hvor der var et mindre fiskersamfund 

ved åen Amstels bredder. 

Amsterdam omtales første gang 1275, da grev Floris 5. af Holland gav den begrænsede privilegier under 

navnet Amstelledamme.  

Byen tog ivrigt del i handelen på Østersøen. På Skånemarkedet var amsterdammerne de mest 

fremtrædende blandt de hollandske købmænd. Byen var dog ikke medlem af Hanseforbundet, men 

handlede ivrigt med de deltagende byer.  

I 1500-tallet blev byen et fristed for religiøse, der var forfulgt i deres hjemland, bl.a. 

jøder fra Spanien og Portugal, som flygtede fra den spanske inkvisition, og huguenotter fra Frankrig. 

Jøderne grundlagde en omfattende diamanthandel, som byen dog stort set mistede efter anden 

verdenskrig grundet deportationen af den jødiske befolkning. 

I 1600-tallet var byen en af verdens ledende finans- og søfartsbyer samt centrum for landets kolonirige. 

I 1602 oprettedes det Ostindiske Handelskompagni og i 1621 det Vestindiske Handelskompagni.  

I 1622 havde Amsterdam 100.000 indbyggere og var en af Europas største byer. 

Ved midten af det 18. århundrede var Amsterdam Europas førende handelsby, men i 1787 blev den erobret 

af preusserne, igen i 1795 af franskmændene, og derefter blev den gjort til hovedstad i den Bataviske 

Republik og i 1808 ligeledes i Kongeriget Holland. Da dette i 1810 forenedes med det franske 

kejserrige under Napoleon, blev Amsterdam fællesrigets tredjestørste by. Napoleonstiden medførte dog en 

betydelig nedgang i handel og befolkningstal. Efter etableringen af Kongeriget Nederlandene som en 

http://da.wikipedia.org/wiki/Rijksmuseum
http://da.wikipedia.org/wiki/Van_Gogh-museet
http://da.wikipedia.org/wiki/Van_Gogh-museet
http://da.wikipedia.org/wiki/Rembrandt-museet
http://da.wikipedia.org/wiki/Anne_Franks_hus
http://da.wikipedia.org/wiki/Anne_Franks_hus
http://da.wikipedia.org/wiki/Kanal
http://da.wikipedia.org/wiki/Cykel
http://da.wikipedia.org/wiki/Red-light_district
http://da.wikipedia.org/wiki/De_Wallen_(Holland)
http://da.wikipedia.org/wiki/Coffeeshop
http://da.wikipedia.org/wiki/Amsterdam_Schiphol_Airport
http://da.wikipedia.org/wiki/Amstel_(flod)
http://da.wikipedia.org/wiki/D%C3%A6mning
http://da.wikipedia.org/wiki/Amstel_(flod)
http://da.wikipedia.org/wiki/Amstel_(flod)
http://da.wikipedia.org/wiki/1200-tallet
http://da.wikipedia.org/wiki/1275
http://da.wikipedia.org/wiki/Floris_5._af_Holland
http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98sters%C3%B8en
http://da.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5nemarkedet
http://da.wikipedia.org/wiki/Hanseforbundet
http://da.wikipedia.org/wiki/1500-tallet
http://da.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8de
http://da.wikipedia.org/wiki/Spanien
http://da.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://da.wikipedia.org/wiki/Inkvisition
http://da.wikipedia.org/wiki/Huguenot
http://da.wikipedia.org/wiki/Frankrig
http://da.wikipedia.org/wiki/Diamant
http://da.wikipedia.org/wiki/1600-tallet
http://da.wikipedia.org/wiki/Koloni
http://da.wikipedia.org/wiki/1602
http://da.wikipedia.org/wiki/Ostindien
http://da.wikipedia.org/wiki/1621
http://da.wikipedia.org/wiki/Caribien
http://da.wikipedia.org/wiki/1622
http://da.wikipedia.org/wiki/18._%C3%A5rhundrede
http://da.wikipedia.org/wiki/1787
http://da.wikipedia.org/wiki/Preussen
http://da.wikipedia.org/wiki/1795
http://da.wikipedia.org/wiki/Frankrig
http://da.wikipedia.org/wiki/Bataviske_Republik
http://da.wikipedia.org/wiki/Bataviske_Republik
http://da.wikipedia.org/wiki/1808
http://da.wikipedia.org/wiki/Kongeriget_Holland
http://da.wikipedia.org/wiki/1810
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Franske_kejserrige&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Franske_kejserrige&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Napoleon_1._af_Frankrig
http://da.wikipedia.org/wiki/Kongeriget_Nederlandene
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selvstændig stat i 1815 kom der igen en stabil udvikling, og Amsterdam blev atter en af verdens rigeste 

byer. Slutningen af 1800-tallet bliver derfor af og til betegnet som Amsterdams anden guldalder.  

Efter årtusindeskiftet begyndte sociale problemer som sikkerhed, etnisk diskrimination og opdeling mellem 

religiøse og sociale grupper at udvikle sig. 45% af befolkningen i Amsterdam har ikke-hollandske forældre. 

Amsterdam er karakteriseret ved en (tilsyneladende) stor social og kulturel tolerance. Den sociale tolerance 

blev sat på prøve af mordet på den hollandske filmskaber Theo van Gogh i 2004 af Mohammed Bouyeri, en 

islamisk fundamentalist. Borgmesteren i Amsterdam, Job Cohen, og hans oldermand for 

integration, Ahmed Aboutaleb, formulerede en politik, der skulle "holde ting sammen", og involverede 

social dialog, tolerance kombineret med hårdere straffe. 

 

Haag 

Haag er landets tredje største by med knap 500.000 indbyggere. Byen er sæde for regeringen for hele 

Holland, og det hollandske parlament findes her. 

 
 

 
 

 

 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/1815
http://da.wikipedia.org/wiki/1800-tallet
http://da.wikipedia.org/wiki/Guldalder
http://da.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh
http://da.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Bouyeri
http://da.wikipedia.org/wiki/Borgmestre_i_Amsterdam
http://da.wikipedia.org/wiki/Job_Cohen
http://da.wikipedia.org/wiki/Oldermand
http://da.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Aboutaleb

