
 
 
 
 

 
 

Den Haag, 1 december 2015 

 
 
Betreft: Jongeren buiten beeld 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, 
 
De PvdA Den Haag heeft kennisgenomen van de brief van de ministers van Sociale Zaken en van Onderwijs aan 
de Tweede Kamer van 30 november 2015 over de aanpak jeugdwerkloosheid.  De ministers stellen dat de 
gemeenten de 66.000 ‘onzichtbare jongeren’ die niet werken en geen opleiding volgen moeten opsporen en 
aan een opleiding of werk moeten zetten. Het betreft de groep jongeren ‘buiten beeld’ die geen onderwijs 
meer volgt, die niet werkt en die niet in beeld is bij het UWV en gemeenten voor ondersteuning naar werk, 
doordat zij geen uitkering ontvangen en niet ingeschreven staan als werkzoekende. Uit de cijfers van het CBS 
blijkt dat van de vier grootste gemeenten in Nederland Den Haag met bijna 10% het grootste aandeel jongeren 
‘buiten beeld’ kent. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als gemiddeld in Nederland. Dat betekent volgens de 
PvdA dat naast het feit dat er 7.500 Haagse jongeren thuis zitten, de helft hiervan ook nog eens het afgelopen 
jaar geen baan heeft gehad of opleiding heeft gevolgd. Zonder perspectief op een toekomst zitten deze 
jongeren thuis op de bank, of erger, op straat. 
 
Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college de volgende vragen: 
 
 

1. Heeft u kennis genomen van de brief van de ministers aan de Tweede Kamer over de aanpak 
jeugdwerkloosheid en bent u bekend met de cijfers van het CBS? 

2. Wat is de reden dat het aandeel jongeren ‘buiten beeld’ in Den Haag zo hoog is in vergelijking met 
andere gemeenten?  

3. Welke maatregelen gaat u nemen om deze groep jongeren effectief op te sporen? 
 
Het grote probleem van de groep jongeren ‘buiten beeld’ is dat ze startkwalificaties missen. De PvdA is van 
mening dat het zonder goed onderwijs op hun eigen niveau het wel heel moeilijk wordt voor deze jongeren om 
aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. 
 

4. Welke maatregelen is de gemeente Den Haag van plan te nemen om te zorgen dat deze groep 
jongeren aansluiting vindt op de arbeidsmarkt?  

5. Bent u het met de PvdA eens dat onderwijs daarbij essentieel is? 
 

Uit de brief van de ministers blijkt dat andere gemeenten in Nederland extra initiatieven hebben genomen om 
deze groep op te sporen en te verminderen. 
 

6. Welke initiatieven gaat de gemeente Den Haag nemen om het bovengemiddelde aandeel van deze 
groep jongeren in onze stad te doen afnemen? 
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http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z22948&did=2015D46373

