Jongerenpanel

Aan het werk!
Jongeren met een arbeidsbeperking die (gedeeltelijk) kunnen werken, hebben
moeite met het vinden en behouden van betaald werk. Hierdoor zit een groot
deel van deze jongeren tegen hun zin werkloos thuis en gaat veel te veel jong
talent verloren.
Sinds 2015 vallen jongeren met arbeidsvermogen onder de Participatiewet. Het gaat over
ongeveer 15.000 jongeren per jaar, die voorheen onder de Wajong vielen. Bij hun
zoektocht naar duurzaam werk hebben zij recht op begeleiding van de gemeente. Maar
de meeste gemeenten blijken deze taak niet naar behoren uit te voeren, mede omdat
een groot deel van deze groep jongeren met een beperking niet in beeld is en de
deskundigheid bij de gemeente ontbreekt.
Dit blijkt onder meer uit recent onderzoek van de
Utrechtse Rekenkamer en uit het rapport ‘Met 18 jaar
ben je (niet) volwassen’ van de Inspectie SZW. De
financiële prikkel om jongeren snel aan het werk te
helpen ontbreekt omdat gemeenten op korte termijn
relatief weinig kosten maken aan uitkeringen. Veel
jongeren met een beperking wonen namelijk nog bij hun
ouders, en maken hierdoor geen of slechts gedeeltelijk
aanspraak op een uitkering.
Jongeren met een beperking willen net als de meeste
andere jongeren een duurzame en passende baan, eigen
inkomsten, zelfstandig wonen en een toekomst die ze zelf
kunnen vormgeven. Soms is er begeleiding nodig zodat
zij op den duur zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.
In oktober 2017 is er een voorstel voor een wetswijziging
bij de Tweede Kamer ingediend. Deze wijziging in o.a. de Wet educatie en
beroepsonderwijs richt zich op alle jongeren zonder startkwalificatie in de leeftijd van 12
tot 23 jaar. Het voorstel regelt betere monitoring en extra budget voor een regionale
aanpak, waarbij de coördinatie bij gemeenten ligt.

De verantwoordelijkheid van individuele gemeenten blijft in dit wetsvoorstel buiten
beschouwing. De groep jongeren met een arbeidsbeperking is bovendien breder. Ook
jongeren die wel een startkwalificatie hebben, hebben de begeleiding naar werk hard
nodig.

Wij vragen de leden van de Tweede Kamer om de verantwoordelijke
bewindspersonen van OCW en SZW op de volgende punten aan te spreken:
• Zorg dat alle jongeren met een arbeidshandicap tijdig in beeld zijn
voordat zij het onderwijs verlaten, en op een zorgvuldige manier
worden begeleid naar een passende plek (school of werk).

• Breng goede voorbeelden (zoals jongerenloketten bij gemeenten)
in kaart en stimuleer pilots om nieuwe oplossingen te ontwikkelen.
Denk bijvoorbeeld aan (ervaringsdeskundige) coaches die jongeren
al op school begeleiden bij de overstap naar werk.

• Betrek jongeren en hun organisaties. Zij weten welke oplossingen
werken in de praktijk.
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Dit pamflet is een initiatief van Ieder(in)
en wordt ondersteund door de volgende jongerenorganisaties:
-

Stichting Hoezo Anders

-

CNV Jongeren

-

Wij Staan Op!

-

FNV Wajong

-

Wiel en Deal – onbeperkt studeren

-

FNV Jong

-

Jongerenpanel Zorg én Perspectief

-

JOB MBO

-

Stichting Studeren en Werken op Maat

-

Jongeren van de Vereniging van Tietze & Costochondritis patiënten

