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Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid
tekst 1
FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren
Werkloze jongeren moeten binnen een half jaar een garantie krijgen op scholing
of werk. Als dat niet gebeurt, dreigt de werkloosheid onder deze groep
schrikbarend op te lopen.
Die oproep doet de vakbond FNV Jong donderdag aan de overheid en de
sociale partners. “De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn voor jongeren zo
slecht dat sommigen vrezen voor ‘een verloren generatie’ ”, stelt de vakbond. De
vakbond biedt het plan ‘Help jongeren de crisis door’ aan minister André
Rouvoet (Jeugd en Gezin) aan.
Rouvoet beloofde dat het kabinet in de plannen om de crisis het hoofd te bieden
jeugdwerkloosheid een aparte plek zal geven: “Jongeren zijn een extra
kwetsbare groep. Die vangen de eerste klappen op.”
naar: NRC Handelsblad van 5 maart 2009

tekst 2
De werkloosheid stijgt voorlopig, vooral onder jongeren

5

10

De stijgende jeugdwerkloosheid baart politici zorgen, van Parijs en Berlijn tot in
Den Haag. “Voorkomen moet worden dat net als in de jaren tachtig een verloren
generatie ontstaat van langdurig werklozen, die niet meer aan de slag komt
zodra de economie aantrekt”, zegt ondernemer Hans de Boer. Hij geldt in
Nederland als de ‘banendokter’. Hij presenteerde vandaag in Den Haag een
actieplan om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan aan staatssecretaris Jetta
Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA).
Deskundigen vrezen dat na de zomer de jeugdwerkloosheid sterk zal toenemen
met zo’n 70.000 jongeren, tot een totaal van 150.000 jongeren. Dit is bijna 20
procent van de jonge beroepsbevolking. Het zijn bijna ‘Franse toestanden’: in
Frankrijk bereikte de jeugdwerkloosheid eind vorig jaar al het niveau van ruim 21
procent.
naar: NRC Handelsblad van 13 mei 2009
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tekst 3
De Europese Commissie
De Europese Commissie schat de situatie in Nederland iets optimistischer in,
blijkt uit de economische vooruitzichten die vorige week in Brussel werden
gepubliceerd. Maar in heel Europa verwacht de Commissie een forse stijging
van de werkloosheid tot gemiddeld 11,5 procent in 2010. In Frankrijk kan het
oplopen tot bijna 11 procent en in Ierland zelfs tot 16 procent.
naar: NRC Handelsblad van 13 mei 2009

tekst 4
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) aangenomen
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Op 30 juni 2009 is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) aangenomen door de
Eerste Kamer. Als vakbond FNV Jong hebben we ons samen met een flink
aantal organisaties verzet tegen het invoeren van deze voor jongeren nadelige
wet. Dit verzet heeft een flink aantal verbeteringen opgeleverd. In eerste
instantie wilde de overheid slechts studiefinanciering geven aan jongeren die
een beroep zouden doen op de WIJ. Als FNV Jong hebben we het bedrag weten
te verhogen tot het huidige bijstandsniveau.
Gemeenten aan de slag, jongeren kom op voor je recht!
Per 1 oktober 2009 gaat de WIJ in werking: vanaf dat moment hebben jongeren
geen recht meer op bijstand. Jongeren tot 27 jaar moeten een werk- of een
leeraanbod krijgen van de gemeente als zij geen werk hebben of niet naar
school gaan. Het is een recht voor jongeren om een werk- of een leeraanbod te
krijgen en een plicht voor gemeenten om dit te leveren. Jongeren kunnen
gemeenten hierop aanspreken. Wij gaan jongeren oproepen om ook echt
gebruik te maken van deze wet, en dan op een manier zodat ze er daadwerkelijk
profijt van hebben!
naar: www.fnvjong.nl van juni 2009
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tekst 5
Wet Investeren in Jongeren (WIJ)
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De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) verplicht gemeenten om jongeren van 18
tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een aanbod te doen. Dit kan een
baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide, afgestemd op de
situatie van de jongeren. Als jongeren werk accepteren krijgen ze een salaris
van de werkgever. Bij acceptatie van het leeraanbod krijgen ze waar nodig een
inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering. Als zij het aanbod niet
accepteren dan krijgen zij ook geen uitkering van de gemeente.
Het kabinet wil jongeren stimuleren hun school af te maken, werken en leren te
combineren of een baan te aanvaarden.
De maatregelen in de Wet zijn bedoeld om te bevorderen dat jongeren
duurzaam aan de slag komen en te voorkomen dat ze afhankelijk worden van de
bijstand.
naar: website Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van februari
2010

tekst 6
Staatssecretaris zoekt duizenden stages
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Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken maakt zich grote zorgen over
de jeugdwerkloosheid die in 2010 mogelijk oploopt tot 18,5%. Ze roept
werkgevers met klem op snel stageplekken te creëren. Hoe dan ook moet
worden voorkomen dat de jeugd die in juni van school komt, ‘als een
plumpudding op de bank belandt’, vindt ze. “Bedrijven zijn nog niet zo geweldig
bezig met stages aanbieden. Als dat met wat meer intensiteit kan, zou dat heel
goed zijn. Werkgevers hebben toch in het sociaal akkoord afgesproken stages te
regelen voor elke jongere die drie maanden werkloos is?”
De staatssecretaris is wel blij met de toezegging van VNO en MKB (organisaties
van werkgevers), omdat zij als geen ander het belang zien van bestrijding van
de jeugdwerkloosheid. Maar de individuele werkgever mag beter zijn best doen.
naar: Het Financieel Dagblad van 28 maart 2009
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afbeelding 1

In de afbeelding staat:
Liever Mark dan Mohammed?
Onderzoek naar
arbeidsmarktdiscriminatie van
niet-westerse migranten
via praktijktests
bron: rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau van 21 januari 2010

tekst 7
Jonge allochtoon is vaker werkloos
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Een groeiend aantal niet-westerse allochtonen zit tegen zijn zin thuis op de
bank. De werkloosheid onder deze groep nam in het tweede kwartaal van 2009
toe van 10 naar 11 procent. Ter vergelijking: de totale werkloosheid in
Nederland steeg in diezelfde periode van 4,4 naar 4,8 procent.
Jonge allochtonen tussen de 15 en 24 jaar worden het hardst getroffen: de
werkloosheid liep in die groep op van 19 naar 21 procent. Dit blijkt uit cijfers van
Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling.
De onevenredige stijging van de werkloosheid onder niet-westerse allochtone
jongeren komt onder meer doordat veel van hen werken op een tijdelijk contract.
Als er ontslagen vallen, vliegen zij er als eerste uit. Opvallend is dat het
voornamelijk allochtone vrouwen zijn die het moeten ontgelden. De
werkloosheid onder deze groep steeg van 10 naar 12 procent. Vooral veel
Surinaamse vrouwen tussen de 15 en 24 jaar zitten thuis. Het
werkloosheidspercentage onder deze groep is inmiddels gestegen tot 23
procent.
naar: Trouw van 10 september 2009
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