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Voorkomdat straks door corona een opde vijf
jongeren geen kansmaakt op de arbeidsmarkt

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

H
et kabinet ismet een ver-
rassend inclusief nood-
maatregelenpakket geko-
men, geziende eerdere
moeizamediscussies
over vaste contracten, flex

en zzp. Behoud vanwerk is het doel
vandemiljardenaan subsidies en te-
gemoetkomingen.Desondanks valt te
verwachtendat vooral dewerkloosheid
onder jongeren fors zal stijgen. Zonder
nu vandoemscenario’s uit te gaan, is
het zaakomeencoronageneratie of co-
hort onder jongeren te voorkomen.

HetCentraal Planbureauheeft vier
scenario’s geschetst voor deduur van
debeperkendemaatregelen ende
effectenopde economische groei en
werkloosheid.Het eerste en lichtste
scenario vandriemaandengaanwe
mogelijk al voorbij na 28 april. Indat
scenario zoudewerkloosheid stijgen
van3,4% in2019naar 4,0%en4,5% in
respectievelijk 2020 en2021. Inhet
vierde, zwartste scenario zijndegetal-
lenmaar liefst 6,1%en9,4%.

Inde regel bedraagt de jeugdwerk-

loosheidhet dubbele vandegemiddel-
dewerkloosheid. Voornieuwkomers
is hetmoeilijk omopdearbeidsmarkt
te komen in tijden van crisis.Dat bete-
kent dat inhet gunstige geval in 2021
9%vande jongeren zonderwerk zit en
inhet slechtste geval ietsminderdan
eenopde vijf jongeren. Er zijndiverse
groepen jongerendie op verschillen-
demomenten verschillende risico’s
lopen.

SCHOOLVERLATERS
Deeerste zorgbetreft de schoolver-
laters, dusde jongerendie vande
opleidingenkomenennameide ar-
beidsmarkt opwillen.Deze jongeren
hebbendoordebeperkendemaat-
regelen eenuitzonderlijke afsluiting
vanhunopleiding gehad.De scholen
gingendicht, zemoestenonline vanuit
thuis leren enpraktijkstages en leerba-
nenkondenookniet normaalworden
uitgevoerd.

Bovendien zijndiverse sectoren in
de economieop slot gegaan,waardoor
hetmaarde vraag is of jongerenuit
bepaalde studierichtingener sowieso
terechtkunnen.Denkaandeafstudeer-
ders die kozen voor opleidingen inde
horeca, het toerisme, evenementenen
contactberoepen zoals kappers.Maar
ook in andere sectoren, zoals debouw,
zijnde vooruitzichtenniet rooskleurig
omdatdeopdrachtenenproductie
fors zijn afgenomen.

De investeringendiemethet nood-
maatregelenpakket zijn gemoeid
helpenniet direct bij de toegangnaar
werk.Dat toegangsprobleemgaatnog
velemalenergerworden voorde zwak-
ke groep jongerendie geenwerk, oplei-
ding en somsookgeenuitkeringheeft.
Deze jongeren, vaakmetmultiproble-
matiek, stonden inde voorbije econo-

mischehoogtijdagenal opafstand van
dearbeidsmarkt endreigennuhele-
maal uit beeld te verdwijnen.

Onderde jongerendiewel aan
hetwerk zijn (inclusief studenten en
scholieren), heeft tweederde eenflex
of tijdelijk contract. Bovendien ishet
aantal jongerengestegendat is ge-
start als zzp-ondernemer.De inzet van
het kabinet is dat ookflexwerkers in
dienstwordengehoudendoorde tij-
delijkeNoodmaatregel overbrugging
werkgelegenheid (NOW).Dat is een
nobel streven,maarde vraag is of en
hoelangdeflexwerkers zullenworden
vastgehouden.Daarmee is dewerkze-
kerheid van jongerenmetnogmaar
eenbeperkt arbeidsverleden verre van
gegarandeerd.

NOORD-BRABANT
Danzijn er de jongerendienet in een
opleiding zijn ingestroomdofnogniet
aanafstuderen toe zijndit jaar. Inhet
mbokunnen jongerenniet zonder
parktijkervaring,Dat geldt voorde sta-
ge indeberoepsopleidende leerweg
(bol) of de leerbaan indeberoepsbe-
geleidende variant (bbl). Alleenal in
Noord-Brabant gaat het om85.000 jon-
geren. In een crisis drogendiepraktijk-
mogelijkhedenbij bedrijven en instel-
lingenechter snel op.Daarnaast zullen
ermogelijk studenten zijndie van
studie en schoolwillenwisselen, nu ze
ziendathun studiekeuzeonverwacht
slechtewerkkansenbiedt, terwijl er bij-
voorbeeld inde zorgwerk te over is.

De volgende recepten zijn voor te
schrijvenom jongerenuitzicht opwerk
te latenhouden. Inde eerste plaats
moet voorkomenwordendat school-
verlaterswerkloosworden.Dat kan
door ze eventueel langer op school te
houden, nog een inhaalslag te laten

maken, endoor snel opgemeentelijk
niveaumetbedrijven, scholen en steun
vande rijksoverheid eennieuwe voor-
ziening, zeg een ‘leerwerkmaatschap-
pij’ op te zetten. Vandaaruit kunnen
jongerenopallerleimanieren leren en
werken, offline enonline, ookopop-
drachtbasis, zonderdatwerkgevers ze
meteenhoevenaan tenemenénmet
een redelijkefinanciële tegemoetko-
ming.Ookniet-uitkeringsgerechtigde
jongeren (‘nuggers’)moeten toegang
krijgen tot deze voorziening.

ONLINEWERKPLEKKEN
Jongerendieuit flexbanendreigen te
vallen,moetenactief naar anderwerk
wordenbemiddeld. Stages en leerba-
nen voordehuidige studentenmoeten
wordengegarandeerd, eventueel via
simulatie- of onlinewerkplekken, als
er nog contactbeperkingen zouden
blijvengelden. Voorde scholen en in-
stanties als de Samenwerkingsorgani-
satieBeroepsonderwijsBedrijfsleven
(SBB) ligt hier eenbelangrijke taak.
Studentendiewillenoverstappennaar
eenandere studiemoetendaarmee
geenproblemenkrijgen, evenminals
de scholenwaarde jongerenweggaan
endeontvangende scholen.

Doelmoet zijn omhet virus vande
werkloosheid zoveelmogelijkweg te
houdenonderdeberoepsbevolking, en
zeker onder jongerendienog eenhalve
eeuwwerken voordeboeghebben.Een
slechte start opde arbeidsmarktwerkt
langdurigdoor in inkomen, schulden,
huisvesting,woningbezit en relatie- en
gezinsvorming.Ookhetwelbevinden
staat ophet spel.Ookal studeren ze
niet voor dehuidige vitale beroepenof
zijn zedaarinnietwerkzaam, jongeren
zijn sowieso vitale groepen in een ver-
grijzende samenleving.

Diverse recepten zijn
voor te schrijven
om te zorgen dat
jongeren uitzicht op
werk houden
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