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Aanpak Jeugdwerkloosheid  

 

Geachte voorzitter,  

 

Hierbij informeer ik uw commissie over de aanpak van de jeugdwerkloosheid in Den Haag. Mijn ambitie 

hierbij is dat er geen enkele jongere aan de kant staat, maar aan het werk is of op school zit en hiermee 

actief meedoet in de maatschappij. In dit actieplan voor de aanpak jeugdwerkloosheid in Den Haag zijn 

twaalf concrete acties opgenomen ter preventie en bestrijding van de werkloosheid onder de Haagse 

jongeren, gebaseerd op de wens van de gemeenteraad van november 2012.  

 

In een gezamenlijke brief van 5 maart jl. aan de Tweede Kamer stellen de ministers Asscher (SZW) en 

Bussemaker (OCW) €50 miljoen beschikbaar voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. De helft van dit 

bedrag is bedoeld om samen met mbo-instellingen ervoor te zorgen dat jongeren langer doorleren, om zo 

de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, de andere helft wordt ingezet voor de aanpak van 

jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio’s. Om voor deze laatste €25 miljoen in aanmerking te komen, 

moeten de regio’s een regionaal plan indienen, waar ik met dit onderhavige actieplan, in samenwerking met 

mijn collega-wethouders van Onderwijs en van Jeugd, reeds op anticipeer. 

 

Inleiding 
De werkloosheid in Nederland loopt de laatste maanden sterk op. In januari van dit jaar waren er 592.000 

personen in Nederland officieel werkloos. Dit aantal zal naar verwachting de komende tijd nog fors stijgen. 

Dat geldt zeker ook voor de jeugdwerkloosheid. Op dit moment is het aandeel jongeren (tot 27 jaar) dat in 

Nederland geregistreerd staat als niet-werkende werkzoekende zelfs 15%. Drie maanden geleden was dat 

nog ruim 13%. In de volgende paragraaf ga ik verder in op de situatie in Den Haag. 

 

De jeugdwerkloosheid is in Nederland in het afgelopen jaar bij elk onderwijsniveau gestegen. De stijging 

was het sterkst bij de hoog opgeleiden, maar de werkloosheid blijft in percentages gemeten het hoogst bij 

de laag opgeleiden. Voor veel hoger opgeleiden is de baan die zij hebben onder hun niveau en (ook) niet 

die baan die zij eigenlijk zouden willen. Maar bij gebrek aan passend aanbod op het eigen niveau of in de 

eigen richting wijken zij uit naar functies in een andere vakrichting of onder hun niveau.  
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Dit heeft een verdringingseffect op de lager opgeleide werklozen. De grootste zorg baren de jongeren die 

voortijdig de school verlaten (VSV’ers) en geen startkwalificatie (diploma havo, vwo of MBO niveau 2) 

hebben. Voor deze groep zijn de perspectieven ook op de langere termijn somberder.  

Bovendien zijn er in Nederland erg veel jongeren met een Wajong-uitkering. Vanaf 1 januari 2014 is 

nieuwe instroom in de Wajong alleen nog mogelijk voor jongeren die helemaal niet meer kunnen werken 

(‘volledig en duurzaam arbeidsongeschikt’ zijn). Wie nog wel kan werken, valt dan onder de 

Participatiewet. De verwachting is dat deze jongeren zich hierdoor zullen gaan melden bij de gemeente 

voor een bijstandsuitkering. 

 

Jeugdwerkloosheid in Den Haag  
Ook in Den Haag loopt het aantal jongeren (van 16 tot en met 26 jaar) dat bij het UWV als niet-werkende 

werkzoekende ingeschreven staat sterk op. In januari 2013 was dit aantal 3.314. (Ruim de helft hiervan 

heeft geen startkwalificatie: 1.878). Een jaar daarvoor, in januari 2012, was dat nog 2.240. Dat betekent een 

stijging van maar liefst 47,9%! En het aantal Haagse werkloze jongeren groeit nog steeds.  

 

Momenteel ontvangen ruim 2.000 Haagse jongeren een WWB-uitkering. Dit aantal groeit dagelijks. De 

urgentie om de jeugdwerkloosheid structureel aan te pakken is groot. Om die reden heb ik eind vorig jaar al 

besloten om werkloosheid onder de Haagse jongeren voortvarend aan te pakken met concrete acties. De 

gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling 2013 besloten om €150.000,00 aan te wenden als extra 

impuls voor de aanpak van jeugdwerkloosheid.  

Het terugdringen van de jeugdwerkloosheid, het versterken van de sluitende aanpak jongeren en het 

intensiveren van de samenhang van activiteiten, lokaal maar ook in regionaal verband, is de komende 

periode opnieuw onze prioriteit. De aanpak is niet uitsluitend een gemeentelijke aangelegenheid. Ik zoek 

aansluiting bij en samenwerking met bestaande initiatieven, organisaties en instellingen, zoals het 

onderwijs, CJG, maar ook met de werkgevers. Er wordt gewerkt naar een blijvende lage jeugdwerkloosheid 

in onze stad en in de regio Haaglanden. 

 

Actieplan Jeugdwerkloosheid 
 

Den Haag doet al het mogelijke om jongeren zo snel mogelijk te bemiddelen naar werk. Thuis op de bank 

zitten met een uitkering is géén optie. 

Met scholing als voorliggende voorziening wordt altijd eerst gekeken naar de mogelijkheid voor de 

jongeren om verder of terug naar school te gaan. Een jongere die verder doorleert en ten minste zijn 

startkwalificatie behaalt, versterkt namelijk zijn positie op de arbeidsmarkt. 

Jongeren die zich melden bij de gemeenten moeten altijd de eerste vier weken zelf stevig aan de slag om 

werk te vinden. Aan de kwetsbare jongeren, voor wie werk en school niet tot de directe mogelijkheden 

behoort, biedt de gemeente hulp om de belemmeringen weg te nemen en de jongere zelfredzaam te maken. 

Door goede herkenning van deze kwetsbare groep aan de poort en dienstverlening op maat te bieden, wordt 

de kans op een positie op de arbeidsmarkt voor de jongere vergroot.  

 

De dienst SZW doet al veel op het terrein van werkloosheid en heeft al veel arrangementen (onder andere 

met werkgevers) om de uitstroom uit de uitkering te bevorderen. Maar deze arrangementen worden nu 

specifiek(er) ingericht voor de jongeren. Dat door zoveel mogelijk jongeren aan het werk te helpen, naar 

school te leiden en door kwetsbare jongeren op maat ondersteuning te bieden. Daarbij worden de relevante 

actoren in Den Haag en omgeving die een belangrijke rol (kunnen en/of zouden moeten) spelen in de 

aanpak van jeugdwerkloosheid betrokken. Denk hierbij aan werkgevers, het onderwijs, de regiogemeenten, 

uitzendbureaus, Jeugdzorg, het Jeugd Interventie Team (JIT), het Jongeren Informatie Punt (JIP), 

jongerenambassadeurs, jongerenwerk en andere maatschappelijke organisaties.  

Met werkgevers zullen nog meer afspraken over werk- en stageplaatsen gemaakt worden, maar ze worden 

ook gevraagd om als ambassadeur voor jongeren op te treden en mee te helpen aan plaatsing binnen hun 

netwerk. De publiek-private samenwerking die de dienst SZW met uitzendorganisatie Tempo Team heeft 

opgezet, speelt hierbij een belangrijke rol. 
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Den Haag preludeert hiermee al op de kabinetsplannen en zet stevig in op de aanpak van 

jeugdwerkloosheid. Den Haag onderneemt hierbij twaalf concrete acties
1
 voor een sluitende en structurele 

aanpak van jeugdwerkloosheid. Deze acties zijn gericht op het brede scala van jongeren, variërend van 

achtergrond, opleiding(sniveau) en potentie.  

De afzonderlijke acties worden in nauwe samenwerking met de betrokken actoren nog gedetailleerder 

uitgewerkt. Bij de uitvoering van het actieplan wordt er een goede communicatie gezocht met jongeren 

door ze te betrekken bij de implementatie. Naast deze twaalf concrete acties bevat dit actieplan (onder het 

kopje ‘Onderwijs’) een opsomming van een aantal activiteiten op het terrein van onderwijs-arbeidsmarkt 

die van belang kunnen zijn bij het terugdringen van de jeugdwerkloosheid.  

 

WERK 

Jongeren die niet (meer) naar school kunnen en door de afdeling VSV niet meer te bemiddelen zijn, worden 

door de dienst SZW verder geholpen. Hiervoor zijn de volgende acties geformuleerd: 

 

 Direct aan het werk 

 Samenwerking met uitzendbureaus: samen met uitzendbureaus zet ik extra in om jongeren met een 

korte afstand tot de arbeidsmarkt direct te bemiddelen naar werk. Het is beter om te voorkomen dat 

iemand in de uitkering belandt, dan dat iemand vanuit de uitkering weer aan het werk geholpen moet 

worden. Hiervoor wordt in een geïntegreerd team in het kader van een publiek-private samenwerking 

nauw samengewerkt met uitzendbureau Tempo Team, maar ook met het UWV om zo een groter bereik 

onder werkgevers te hebben. Hieraan is een extra taakstelling gekoppeld van 50 jongeren. 

 

 Uitzendpool: met het uitzendbureau wordt bovendien afgesproken om jongeren op te nemen in een 

´uitzendpool´. In deze uitzendpool worden jongeren, in groepsverband of individueel, op afroep ingezet 

bij een groep bedrijven, die behoefte hebben aan een flexibele inzet van jongeren die al bij dat bedrijf 

zijn ingewerkt. Met TempoTeam wordt een pilot gestart voor 50 jongeren die minimaal een jaar aan de 

slag gaan. 

 

 Haagse leerwerkcheque: als gemeente willen we jongeren vooral stimuleren om zélf het initiatief te 

nemen om een werkgever te vinden. Jongeren die zelf een werkgever vinden, kunnen hierbij een 

Haagse leerwerkcheque inzetten, om daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Met deze 

cheque kunnen ze zes maanden bij een werkgever werkervaring op doen, die aansluit bij hun 

opleidingsniveau. De jonge starter krijgt hiervoor een vergoeding van €500,00 per maand. Hierdoor kan 

de jongere gedurende een half jaar tegen lagere loonkosten werkervaring op doen, met als doel blijvend 

aan de slag bij de werkgever. De leerwerkcheque wordt ingezet voor 50 jongeren met startkwalificatie. 

De financiering hiervoor komt van de €150.000,00 die de raad daarvoor heeft vrijgemaakt (uit 

begroting 2013-2016). We nemen hierin als gemeente zelf ook een pro-actieve rol door tien jongeren 

met een leerwerkcheque een werkervaringsplaats aan te bieden. 

 

 Zelfstandig Ondernemerschap pilots: de middelen die het kabinet uittrekt voor de aanpak 

jeugdwerkloosheid geven ons meer ruimte om projecten te steunen die gericht zijn om jongeren als 

zelfstandig ondernemer (ZZP’er) klaar te stomen. Een selectie
2
 van 25 jongeren met een uitkering zal 

doorgeleid worden naar projecten, met als doel hen na afloop als zelfstandig ondernemer aan de slag te 

laten gaan. Tijdens deze trajecten worden zelfstandig ondernemers uitgenodigd (ook specifiek jonge 

ondernemers en allochtone ondernemers) om de jongeren te enthousiasmeren voor het 

ondernemerschap.  

 

                                                      
1  FNV Jong heeft ook een aantal acties geformuleerd, waarvan enkele terugkomen in dit actieplan, zoals de 

 Leerwerkcheque (door hen ‘startersbeurs’ genoemd) en de interventie binnen de vier-weken-termijn WWB, aan 

 kwetsbare jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
2  De jongeren worden eerst gescreend; niet iedereen is geschikt voor of heeft het in zich om zelfstandig ondernemer te zijn.  
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Ik zie hierbij tevens het belang en de waarde in van het steunen van kleinere projecten en eigen 

initiatieven van jongeren om de werkloosheid onder de eigen doelgroep te bestrijden mits die erop 

gericht zijn en een slaagkans hebben om jongeren zelfstandig in hun levensonderhoud te laten voorzien. 

 

 Arrangementen met werkgevers voor jongeren met een uitkering 

Werkgevers spelen een belangrijke maatschappelijke rol in de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Niet 

alleen door werk of stageplaatsen te bieden, maar ook als ambassadeur kan een bedrijf een belangrijke rol 

voor jongeren spelen. Bij het matchen van vraag en aanbod moet er gekeken worden naar wat de jongeren 

willen en kunnen, maar met de blik gericht op het (beschikbare) aanbod op de arbeidsmarkt. De werkgevers 

zijn hierbij de belangrijkste succesfactor, want zonder vacatures geen matching. 

 

 Werkgelegenheidsprojecten: in diverse sectoren zijn er al afspraken gemaakt met werkgevers om 

werkloze(n) (jongeren) via werkgelegenheidsprojecten in dienst te nemen. In 2013 worden er 50-100 

extra werkgelegenheidsprojectplaatsen voor jongeren gerealiseerd, onder meer in de beveiliging, 

detailhandel, zorg, horeca en andere sectoren. Hierbij wordt er zoveel mogelijk combinaties met leren 

(bijvoorbeeld vier dagen werken, één dag naar school) gezocht. 

 

 Participatietop: ik heb onlangs uw commissie toegezegd een participatietop met werkgevers te 

organiseren. Vanaf april/mei komt er in dit kader een aantal bijeenkomsten met werkgevers in die 

sectoren waar werkgelegenheid is. We vragen als gemeente de betreffende werkgevers dan niet alleen 

om werkplekken en stageplekken beschikbaar te stellen, maar ook om als ambassadeur op te treden 

door 10 jonge werklozen aan een (leer)werkplek en/of stageplek te helpen. We zetten in op 50 

bedrijven die hieraan mee gaan doen, als invulling van het maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(MVO). Hierbij gebruiken we de Prestatieladder Sociaal ondernemen (PSO)
3
. Een PSO-certificaat kan 

een rol spelen om MVO te stimuleren. Het idee is om een olievlekwerking onder de werkgevers te 

creëren. 

 

Om jongeren die al een uitkering ontvangen (het zittend bestand) maximaal te activeren, worden de 

volgende twee acties ingezet, waarbij de werkgevers eveneens een grote rol spelen: 

 

 Jong op Koersdagen: dit jaar roept de gemeente de jongeren met een uitkering die nog niet op een 

traject zitten of een voorziening hebben, op voor een Jong op Koersdag met als doel hen extra te 

activeren. Deze jongeren hebben veelal een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt, vaak door 

multiproblematiek. Om deze jongeren te activeren, is een multidisciplinaire aanpak nodig met inzet van 

onder andere sociaal casemanagement en schuldhulpverlening. Op deze Jong op Koersdagen zijn alle 

betrokkenen vertegenwoordigd die van betekenis kunnen zijn voor die groepen jongeren die zijn 

uitgenodigd. Naast de sociaal casemanagers en de schuldhulpverleners, zijn dat de werkgevers, VSV en 

scholen. Daarnaast worden voor deze Jong op Koersdagen rolmodellen uitgenodigd die met de 

jongeren hun ervaringen delen en hen met hun succesverhalen inspireren en enthousiasmeren om weer 

actief aan de slag te gaan voor hun toekomst.  

Met alle jongeren worden concrete afspraken gemaakt voor een hulpverleningstraject, een 

leerwerktraject, of over (andere) vervolgstappen richting school, vrijwilligerswerk of naar (betaald) 

werk. 

 

 Jongerenbanenmarkten: specifiek voor jongeren wordt dit jaar een banenmarkt(en) georganiseerd waar 

werkgevers van die sectoren waar de werkgelegenheid op dit moment de grootste mogelijkheden biedt 

(zorg, techniek) en uitzendbureaus aanwezig zijn.  

                                                      
3  De PSO is een door TNO ontwikkeld instrument om bijdragen van bedrijven en organisaties aan de werkgelegenheid 

 voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te meten en zichtbaar te maken. Een PSO erkenning geeft aan dat 

 een bedrijf meer dan gemiddeld bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. 

 Hiermee kan een bedrijf zich onderscheiden op het gebied van MVO people en meerwaarde bieden bij inschrijvingen op 

 (gemeentelijke) aanbestedingen. 
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Tijdens deze banenmarkt(en) worden ook speedmeets gehouden om een directe match te maken tussen 

de jongeren en de werkgevers. Door deze specifieke jongerenbanenmarkt(en) stromen 50-100 jongeren 

uit. 

 

ONDERWIJS 

Medio 2012 heb ik samen met wethouder Van Engelshoven, wethouders uit de regio Haaglanden en 46 

partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven, de Actieagenda ‘Geslaagd in het Vak’ ondertekend. Deze 

Actieagenda, die een looptijd heeft van drie jaar, heeft als doel om de aansluiting tussen het onderwijs en 

de arbeidsmarkt te verbeteren. Hiervoor wordt actief samengewerkt om dreigende arbeidstekorten in de 

zorg, de techniek en het onderwijs te voorkomen en jongeren te helpen met een goede loopbaanstart.  

Onderstaand volgt een opsomming van de inzet van de gemeente samen met het onderwijs:  

 

 Loopbaan oriëntatie voor jongeren: een goede loopbaanoriëntatie draagt bij aan een betere positie op de 

arbeidsmarkt en moet daarom gebaseerd zijn op reële informatie over beroepen én de kans op werk. De 

gemeente Den Haag heeft de website www.bekijkjetoekomstnu.nl met de vele scholen en partners 

ontwikkeld om jongeren hierbij te ondersteunen. De site biedt informatie over het brede palet van 

beroepen en opleidingen in de regio en welke kansen er zijn op de arbeidsmarkt. Per opleiding is er 

informatie opgenomen over bijhorende kansen op stages en werk. Daarnaast wordt er met het 

voortgezet onderwijs en het hoger beroepsonderwijs samengewerkt om de overgang van havo/vwo naar 

een hbo-opleiding te vereenvoudigen en uitval te voorkomen.  

 

 Extra inzet op het vinden van voldoende kwalitatieve en kwantitatieve stageplekken: stages zijn een 

verplicht onderdeel van de beroepsopleiding en van groot belang voor het bijbrengen van 

beroepsvaardigheden en de oriëntatie op de arbeidsmarkt. In de huidige economische crisis is het steeds 

lastiger om voldoende stageplekken te vinden. Daarom subsidieert de gemeente projecten die extra 

stageplekken opleveren in bijvoorbeeld de bouw- en technieksector en ook de zorgsector. Dit jaar is 

hier al €238.000,00 voor uitgetrokken. Daarnaast is er nog een budget van €127.000,00 vrijgemaakt om 

extra stageplekken te realiseren. Voorkomen moet worden dat jongeren die straks hard nodig zijn op de 

arbeidsmarkt, nu geen diploma kunnen halen, omdat er onvoldoende stageplekken zijn. 

 

 De Techniekagenda Haaglanden: een van de speerpunten uit Geslaagd in het vak, is ‘Leren en werken 

in de techniek aantrekkelijker maken’. Hiervoor is de ‘Techniekagenda Haaglanden’
4
 opgesteld. Ook 

deze agenda heeft een looptijd van drie jaar en is begin 2013 ondertekend door 51 partners: scholen, 

werkgevers, koepelorganisaties en de negen regiogemeenten. Het doel is om in drie jaar het 

leerlingenaantal in technische opleidingen te laten stijgen met 10%, om te voorkomen dat er op lange 

termijn een tekort aan voldoende geschoold personeel is in deze sector. Hiervoor wordt onder ander 

ingezet op techniekpromotie en loopbaanoriëntatie. Zo wordt ook landelijk verkend of en hoe 

Wetenschap en Techniek een plaats in het basisonderwijs kunnen krijgen. Ook is het nodig 150 extra 

stageplaatsen te werven. De eerste acties hiervoor zijn al in gang gezet: 

 - benaderen van bedrijven die wel erkend zijn maar op dit moment geen stagiair hebben. Drie 

kenniscentra zijn hier recentelijk mee begonnen; 

 -   stageplaatsen creëren bij de vernieuwing van het Rode Dorp in Den Haag voor alle onderdelen van  

     de onderwijskolom (praktijkscholen, Vmbo, Mbo e.a). 

 

 Personeel in de zorg: samen met werkgeverskoepel ZW Haaglanden wil de gemeente toewerken naar 

voldoende kwantitatief en kwalitatief personeel in de sector zorg en welzijn, met een accent op de 

ouderenzorg. Doel is onder andere het zorgonderwijs te verbeteren en beter af te stemmen op de 

praktijk. Naast de afspraken met werkgevers rond de uitstroom vanuit het onderwijs, sluit de gemeente 

ook arrangementen om mensen met een WWB-uitkering in de zorg aan het werk te krijgen. 

 

                                                      
4  De Techniekagenda is te vinden op www.geslaagdinhetvak.nl/techniekagenda. 

http://www.bekijkjetoekomstnu.nl/
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 Startkwalificatie en Voortijdig Schoolverlaters (VSV’ers) 

Alle jongeren zijn leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin zij zestien jaar worden. Daarna geldt, 

behalve voor hen die van het Praktijk- of Speciaal Voortgezet Onderwijs komen, de kwalificatieplicht. 

Deze loopt door tot het moment dat de jongere achttien jaar wordt, of eerder wanneer hij een 

startkwalificatie heeft behaald. Dit is een diploma op het minimale onderwijsniveau dat nodig is om de 

meeste kans te maken op duurzaam geschoold werk. Hoewel jongeren officieel na hun achttiende geen 

kwalificatieplicht meer hebben, moeten ze voor zover ze dat nog niet hebben, toch hard aan de slag om de 

startkwalificatie te behalen. Jongeren met een startkwalificatie hebben meer kans op vast werk, kunnen 

gemakkelijker doorstromen naar een betere baan en staan sterker, juist als het economisch niet goed gaat en 

er minder banen zijn. Scholing is voor jongeren dus van groot belang. Het vergroot hun kansen op de 

arbeidsmarkt en is hiermee bepalend voor hun toekomstperspectief. Zolang de jongeren naar school 

kúnnen, móeten ze terug (geleid worden) naar school. 

 

Er is een grote groep jongeren die meer begeleiding en stimulans nodig heeft om de school af te maken en 

vervolgens een plek te vinden op de arbeidsmarkt. De samenwerking met het rijk en het onderwijs is de 

afgelopen jaren geïntensiveerd om extra zorg en begeleiding te geven aan jongeren bij wie schooluitval 

dreigt in de schoolbanken te houden en zo voortijdig schoolverlaten te voorkomen.  

 

 Terug naar school: voortijdig schoolverlaters, jongeren die geen startkwalificatie hebben, maar nog wel 

recht hebben op studiefinanciering én naar school kunnen, worden aan de poort, direct doorgeleid naar 

de casemanagers van VSV/OCW. Zij gaan met deze jongeren in gesprek om ze terug te leiden naar het 

onderwijs. De vsv-casemanagers kunnen gebruik maken van een breed scala aan motiverende 

dagbestedings- of overbruggings- en AKA-trajecten
5
. 

 

 Niet-vsv’ers en praktijkschool jongeren 

Daarnaast is er een groep jongeren die niet in staat is om een startkwalificatie te halen. Bijvoorbeeld 

leerlingen in het praktijkonderwijs. Voor hen is extra begeleiding naar een arbeidsplek en extra zorg als 

deze arbeidsplek wegvalt, een vereiste. De huidige crisis, de verdringing op de arbeidsmarkt, het wegvallen 

van voorzieningen als gevolg van bezuinigingen, maakt het voor deze groep momenteel zeer complex om 

een stabiele arbeidsplek te bemachtigen. De gemeente zal zich extra moeten inspannen om deze groep 

jongeren te helpen. 

 

AANPAK KWETSBARE JONGEREN 

 

 Sluitende aanpak 

Aan de kwetsbare jongeren voor wie scholing (en werk) geen optie voor de korte termijn is, biedt de 

gemeente hulp om de belemmeringen weg te nemen. Voor jongeren die een uitkering willen aanvragen, 

geldt dat zij eerst een zoekopdracht krijgen, waarmee zij gedurende vier weken aan de slag moeten. Pas 

daarna kan een aanvraag voor de uitkering gedaan worden. Echter, om te voorkomen dat kwetsbare 

jongeren (jongeren met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, gedragsproblemen, uit gebroken 

gezinnen, die te maken hebben met chronische armoede, schulden, verslaving en criminaliteit en detentie), 

en ook niet-westerse allochtone jongeren (verder) afglijden en/of uit beeld raken, wil ik hen binnen deze 

vier weken al passende hulp bieden. Aan de individuele jongere wordt een concreet en aansprekend 

voorstel gedaan met als doel de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Voorwaarden hiervoor zijn een 

toegankelijke dienstverlening met een sluitende aanpak voor deze jongeren en een goede samenwerking 

tussen de gemeente(lijke diensten) en diverse hulpinstanties, zoals het CJG, JIT, bureau nazorg/het 

Veiligheidshuis en migrantenorganisaties. 

 

 

                                                      
5  AKA: Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent 
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 Herkenning kwetsbare jongere: ik zet gericht in op jongeren die een verhoogd risico lopen om (voor 

langere tijd) aan de kant te blijven staan. Doordat de consulenten voortdurend bijgeschoold worden om 

de kwetsbare jongeren die zich bij de gemeente melden, aan de poort te herkennen, is er een beter 

aanbod van dienstverlening op maat mogelijk. De jongeren krijgen hierdoor direct passende hulp door 

de inzet van sociaal casemanagers en hulpverlening, volgens een multidisciplinaire aanpak. Voor deze 

groep vindt de interventie al plaats bínnen de zoektermijn van vier weken. In sommige gevallen is er 

hulp achter de voordeur nodig. Daarvoor kunnen diverse acties van het JIT, CJG en 

hulpverleningsorganisaties worden ingezet. Daarnaast zijn er in Den Haag ook netwerk intermediairs 

die hierbij kunnen helpen. Het is van belang om de overdrachtsmomenten van de jongere van 

bijvoorbeeld het JIT naar het werkplein en van het werkplein naar VSV sluitend te laten verlopen. Dat 

wil zeggen dat er bij doorverwijzing de ontvangende partij goed op de hoogte is van de komst van de 

jongere en daarbij ook relevante informatie meekrijgt over deze jongere. De concrete afspraken 

hierover worden ingebed worden in de werkprocessen. 

 Jongeren in detentie: jongeren in detentie worden, waar mogelijk, voorbereid om teruggeleid te worden 

naar school. Als dat geen (directe) optie is, kunnen zij, al voordat zij vrij komen, een melding doen 

voor een uitkeringsaanvraag. De vierwekentermijn met verplichte zoekopdracht start dan al tijdens de 

eindfase van de detentie. Een sociaal casemanager begeleidt deze jongeren met de zoekopdracht. 

Wanneer na detentie de terugkeer naar school of de gang naar werk geen optie is, wordt de jongere 

aangemeld en geplaatst bij een praktijkcentrum of bij een ander passend werkgelegenheidsproject. Dit 

jaar leren 160 Haagse jongeren daar een vak in combinatie met het werken aan het vergroten en 

versterken van hun werknemersvaardigheden. Hierbij is de inzet van leermeesters die als oudere 

ervaren krachten de jongeren het vak (in brede zin) leren, zeer waardevol.  

 

 Onderzoek niet-melders: jongeren die geen enkele activiteit (school, werk of anderszins) ontplooien, 

hebben een groter risico op maatschappelijke uitval en zijn daardoor kwetsbaarder dan jongeren die wel 

actief zijn. Door middel van onderzoek probeer ik te achterhalen hoe groot de groep jongeren in Den 

Haag is, die niet op school zit of aan het werk is, die zich niet heeft gemeld voor een uitkering en die 

ook niet op een andere voorziening of (hulp)traject zit. Dit onderzoek is voor de zomer afgerond. Doel 

is om alle Haagse jongeren die niet maatschappelijk actief zijn en hierdoor niet (direct) zichtbaar, maar 

veelal wel kwetsbaar zijn, in kaart te brengen. Ik wil deze jongeren ondersteunen richting school en/of 

werk om zo te voorkomen dat er uiteindelijk aanspraak gemaakt wordt op maatschappelijke opvang, 

bijstand of dat de jongeren in aanraking komt met justitie. 

 

FINANCIËN 

Zoals gezegd, zijn er door de raad in de begrotingsbehandeling 2013 op 8 november 2012 extra middelen 

vrijgemaakt voor de aanpak Jeugdwerkloosheid. De Raad onderstreept daarmee het belang van een ferme 

aanpak van de jeugdwerkloosheid in Den Haag. Deze middelen zet ik in voor het uitgeven van 

leerwerkcheques om 50 Haagse jongeren een half jaar werkervaring te laten doen bij een werkgever naar 

keuze.  

 

Het kabinet heeft onlangs aangegeven 50 miljoen euro extra te willen uittrekken in 2013 en 2014 om 

jeugdwerkloosheid te bestrijden. 25 miljoen van het totale bedrag is voor een regionale aanpak van 

jeugdwerkloosheid. Dit bedrag wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarkt regio’s en op basis van het aantal 

werkloze jongeren in de regio. De andere 25 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het onderwijs om jongeren 

te stimuleren om langer door te leren en hiermee een hoger opleidingsniveau te behalen of een (vervolg) 

opleiding te kiezen met een beter arbeidsperspectief. Dit in het kader van het School ex programma. Het is 

de bedoeling dat onderwijsinstellingen gaan samenwerken met gemeenten en werkgevers. Door ook de 

andere gemeenten uit de regio Haaglanden te betrekken bij dit actieplan, anticipeer ik al op dit voornemen 

van het kabinet.  
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Met het oog op de taak die bij de gemeente ligt om de stijgende jeugdwerkloosheid te bestrijden en met het 

oog op de ontwikkelingen die nog op ons afkomen, hebben we extra inzet van het kabinet heel hard nodig. 

Voor een goede uitvoering van dit actieplan om de jeugdwerkloosheid op een sluitende manier duurzaam te 

bestrijden, zijn meer financiële middelen nodig. 

 

Intussen wordt er hard gewerkt om de acties van het Actieplan Jeugdwerkloosheid in praktijk te brengen en 

de gestelde (streef)doelen te realiseren. Gedurende het jaar zullen we de uitstroom van jongeren uit de 

uitkering en naar werk (blijven) monitoren en uw commissie hierover informeren. 
 

Met vriendelijke groet, 

de wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie, 

 

H.P.M. Kool 
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Bijlage 

 
 

 Actie  Doelstelling 

 WERK 

1 Samenwerking met uitzendbureaus Direct aan het werk 

2 Uitzendpool Voor minimaal 1 jaar in de uitzendpool 

3 Haagse leerwerkcheque Half jaar ervaring bij werkgever, waarna bij voorkeur in 

dienst 

4 Zelfstandig Ondernemerschap pilots Jongeren op traject om als ZZP’er aan de slag te gaan 

5 Werkgelegenheidsprojecten Werkgelegenheidsplekken 

6 Participatietop 50 bedrijven bieden elk 10 jongeren een stage-/ 

(leer)werkplek 

7 Jong op Koersdagen Op de een of andere manier geactiveerd: 

(hulptraject/voorziening, vervolgstap richting school en 

(leer)werkplek) 

8 Jongerenbanenmarkt  Jongeren naar (leer)werkplekken 

 ONDERWIJS 

9 Terug naar school Jongeren doorgeleid naar VSV om terug naar school te 

gaan 

 Acties ‘Geslaagd in het vak’: 

- Loopbaan oriëntatie voor jongeren 

- Extra inzet op het vinden van 

voldoende kwalitatieve en 

kwantitatieve stageplekken 

- De Techniekagenda Haaglanden 

- Personeel in de zorg 

 

 AANPAK KWETSBARE JONGEREN 

10 Herkenning kwetsbare jongeren Kwetsbare jongeren passende hulp binnen vier weken 

11 Jongeren in detentie Jongeren in een praktijkcentrum aan de slag 

12 Onderzoek niet-melders Jongeren in beeld 

   

 


