
Voorkom een verloren generatie! 
PvdA Den Haag pakt jeugdwerkloosheid aan 
 

In Den Haag staan 5200 jongeren werkloos aan de kant. Door 

de economische crisis is hun aantal explosief gestegen. 

Honderden jongeren hebben moeite de stage vinden die 

noodzakelijk is om hun opleiding af te ronden en met een diploma van school te gaan. De PvdA Den 

Haag maakt zich al enige tijd ernstige zorgen over de gevolgen die dit heeft voor onze jongeren in de 

stad. Juist aan het begin van je loopbaan is het van belang dat je snel werkervaring opdoet en geen 

achterstand oploopt die moeilijk meer in te halen is.  

 

Voor de PvdA Den Haag blijft de aanpak van jeugdwerkloosheid de komende jaren topprioriteit. Er 

moeten snel minimaal 2500 banen en 1000 sociale stageplaatsen voor jongeren bijkomen. Daarvoor 

pleiten we voor een Sociaal Akkoord Jeugdwerkloosheid waarin de gemeente, het Haagse 

bedrijfsleven, het onderwijs en werknemersorganisaties samen afrekenen met de jeugdwerkloosheid 

in de stad.  

 

Wat doen we? 

1. Werkervaringsplaatsen: €2500 bijdrage scholingskosten  

Werkgevers die werkloze jongeren een vaste baan bieden, kunnen rekenen op een bijdrage 

van € 2.500 voor scholingskosten. Dit zorgt ervoor dat jongeren zo snel mogelijk de 

noodzakelijk werkvaardigheden verwerven. 

 

2. Jongeren in gemeentelijke dienst en detacheren bij bedrijven 

Om te voorkomen dat jongeren aan de kant komen te staan, gaat de gemeente de risico’s die 

“kleinere” ondernemers nemen door jongeren in dienst te nemen, deels overnemen. Door 

jongeren zelf in dienst te nemen en te detacheren bij bedrijven, neemt de gemeente het 

risico over voor doorbetaling bij ziekte en vroegtijdige uitval. Er worden goede afspraken 

gemaakt over doorstroming en scholing van de jongeren, zodat we hen permanent aan werk 

kunnen helpen. 

 

3. Startersbeurs 
Heb je je opleiding afgerond, maar kun je geen reguliere baan vinden? Dan kun je 

noodzakelijke werkervaring opdoen via de Haagse Startersbeurs. Tegen een vergoeding van 

500 euro netto per maand, doe je zes maanden lang werkervaring op. De gemeente maakt 

het voor werkgevers zo aantrekkelijk mogelijk om jongeren deze kans te bieden en neemt 

een groot deel van de kosten op zich. De gemeente zorgt ervoor dat de werkgever 

gemotiveerde jongeren met een frisse blik krijgt.  

 

4. Door met de leerwerkbedrijven 

We gaan door met de leerwerkbedrijven. Hierbij wordt geïnvesteerd in talentontwikkeling en 

worden jongeren toegeleid naar werk. Jongeren krijgen in een leerwerkbedrijf de kans een 

vak te leren. 



 

 

 

5. Meer stageplekken: afdwingen bij aanbestedingen, afspraken met onderwijsinstellingen 

De gemeente geeft het goede voorbeeld door meer stagiair(e)s in dienst te nemen. Ook 

spoort de gemeente haar partners zoals de HTM en Dunea aan om stageplekken beschikbaar 

te stellen. Bij aanbestedingen worden stageplekken afgedwongen. Onderwijsinstellingen 

moeten een stagegarantie afgeven aan hun studenten. 

 

6. Jongeren zonder startkwalificatie en zonder baan gaan terug naar school. 

De gemeente stimuleert dat jongeren die niet beschikken over een startkwalificatie, weer 

naar school gaan. Of je werkt of je zit op school. We willen het aantal vroegtijdige 

schoolverlaters verder omlaag brengen en zorgen dat meer jongeren langer doorleren. Zo 

zorgen we voor een sluitende aanpak zodat jongeren niet al worden afgeschreven waardoor 

ze  (blijvend) in een uitkeringssituatie terechtkomen.  

 

7. Bestrijden hoge werkloosheid onder allochtone jongeren 

Uit onderzoek blijkt dat allochtone jongeren drie keer zo vaak werkloos zijn. De PvdA vindt 

dat discriminatie op de arbeidsmarkt moet worden tegengegaan. Wij willen dat bedrijven die 

hebben gediscrimineerd voor straf geen opdrachten van de gemeente meer mogen krijgen. 

Met name moslimjongeren worden vanwege hun achternaam al bij voorbaat afgewezen. De 

PvdA wil jaarlijks een onderzoek bij Haagse bedrijven en overheden via “mystery guests”, 

waarbij mensen met een diverse achtergrond “undercover” solliciteren om te ondervinden of 

er sprake is van discriminatie.  

 


