
 
PvdA-Ooststelingwerf introduceert Starterbeurs 

´Als er nu niets gebeurt, zal de jeugdwerkloosheid de komende jaren nog verder oplopen´ 
 
 
In Nederland loopt de jeugdwerkloosheid sterk op. Dat geldt ook in Ooststellingwerf. Als er niets gebeurt, zal 
de jeugdwerkloosheid de komende jaren nog verder oplopen. Net afgestudeerde jongeren, die geen baan 
kunnen vinden, zullen dan gezelschap krijgen van de volgende lichtingen afstudeerders. De PvdA in 
Ooststellingwerf wil daar wat aan doen. De fractie heeft een initiatiefvoorstel ingediend om in onze 
gemeente de Starterbeurs in te voeren. Het idee is ontwikkeld door de Tilburgse hoogleraar Ton Wilthagen, 
FNV-Jong en CNV Jongeren. Voor het plan, dat al door meerdere gemeenten in Nederland (Tilburg, 
Rotterdam, ’s-Hertogenbosch en Lelystad) wordt omarmt, is een website in het leven geroepen: 
www.startersbeurs.nu. In Goirle, Groningen en de Drechtsteden zijn inmiddels vergevorderde plannen om 
de Startersbeurs in te voeren.  
 
Toen in 2008 de crisis merkbaar werd, hebben de landelijke overheid, provincies, regio’s en steden zich 
ingespannen om jongeren langer op school te houden en zijn er andere maatregelen genomen om jongeren 
naar de arbeidsmarkt te leiden. Momenteel, nu de werkloosheid een fors stuk verder is toegenomen, wordt er 
door overheden en andere partijen nauwelijks nog iets ondernomen. 
 
Tegelijkertijd is het beleid van gemeenten erop gericht om jongeren onder de 27 jaar zo min mogelijk te laten 
instromen in de bijstand. Op zich is dat een goed idee, want jongeren zouden niet thuis moeten hoeven zitten, 
maar aan het werk kunnen of doorleren. In de praktijk blijkt echter dat veel schoolverlaters door een gebrek 
aan werkervaring geen baan kunnen vinden, niet eens een flexbaan of een betaalde stage.  
 
Dat leidt tot grote frustratie, demotivatie, ´ondergronds gaan´ (waarom jezelf bij het gemeentelijk loket melden 
als je toch geen werkaanbod of een uitkering krijgt) en in een toenemend aantal gevallen tot crimineel of ander 
ongewenst gedrag. 
 
Het opdoen van werkervaring is cruciaal voor een zo kansrijke start op de arbeidsmarkt. Zonder baan kun je 
echter geen ervaring opdoen en beland je als jongeren in een vicieuze cirkel. Met de Startersbeurs wil de PvdA 
in Ooststellingwerf jongeren een kickstart op de arbeidsmarkt gegeven.  
 
Wat is het idee?  
Onze gemeente geeft schoolverlaters die nog geen werkervaring hebben opgedaan een Startersbeurs van 400 
euro per maand op voorwaarde dat zij een bedrijf bereid vinden om hen gedurende een periode van maximaal 
zes maanden relevante leer/werkervaring te laten opdoen. Het bedrijf moet dat bedrag aanvullen met ten 
minste 100 euro per maand, zodat de jongere in totaal over een Startersbeurs van ten minste 500 euro per 
maand beschikt. De gemeente kan dat betalen uit een op te richten gemeentelijk jongerengarantiefonds, een 
innovatiefonds voor de arbeidsmarkt of uit het participatiebudget. De 100 euro van de werkgever kan worden 
uitbetaald of in een ´scholingspotje´ worden gestort. Werkgever en jongere vinden elkaar op de website. 
 
Doel is nadrukkelijk te voorkomen dat jongeren afhankelijk worden van een uitkering. Als zij werkervaring 
opdoen, kunnen ze wellicht doorstromen naar een baan bij dezelfde of een andere werkgever. Want ze leren 
verder op de werkplek, kunnen laten zien wat ze in huis hebben en bouwen contacten op.  
 
Meer precies zijn de voorwaarden als volgt 
De Startersbeurs is er voor jongeren onder de 27 jaar die een startkwalificatie hebben, nog geen relevante 
werkervaring hebben en geen uitkering genieten, 
Het gaat om ‘werkend leren’. De werkgever moet duidelijk maken dat de jongere werk doet met stevige 
leer/opleidingscomponent. Hij of zij wordt boventallig ingezet, dus niet in de plaats van een bestaande 
medewerker. Ook moet worden aangetoond dat het werk dat wordt aangeboden relevant en passend is voor 
het opleidingsniveau van de jongere. 

http://www.startersbeurs.nu/


 
De werkgever sluit een leer-/werkovereenkomst met de jongere, dus geen arbeidsovereenkomst. De gemeente 
voorziet in een standaardovereenkomst voor een leerervaringplek die duidelijk maakt wat de bedoeling is. Er 
wordt geen loon maar een onkostenvergoeding/tegemoetkoming betaald. De gemeente betaalt haar deel van 
de Startersbeurs aan de werkgever.  
De jongere is ten minste 32 uur per week bij de werkgever werkzaam, voor een periode van maximaal zes 
maanden. Die periode kan niet worden verlengd of herhaald. Een werkend leren plek moet altijd tijdelijk zijn. 
 
Na afloop van de periode krijgt de jongere een door de werkgever en gemeente ondertekend 
werkervaringcertificaat, waarin wordt aangeven welke ervaring is opgedaan en welke competenties verder zijn 
ontwikkeld. Dit certificaat wordt door de gemeente aangeleverd. Met het werkervaringcertificaat kan de 
jongere zijn of haar weg op de arbeidsmarkt vervolgen. 
 
De procedure voor het aanvragen en verstrekken van een Startersbeurs is kort en niet bureaucratisch. Er is 
geen wachttijd. De gemeente controleert op eenvoudige wijze of de jongere en het bedrijf zich aan de - 
eenvoudige - regels houden. Bij geconstateerd misbruik wordt de beurs teruggevorderd en wordt een boete 
opgelegd. 
 
De Startersbeurs is niet verplicht voor jongeren en komt niet in de plaats van de uitkering. Het is ook niet zo dat 
een jongere na de Startersbeurs geen uitkering meer zou kunnen krijgen als hij of zij nog steeds geen werk kan 
vinden.  
 
Voordelen van de Startersbeurs 
Jongeren worden op positieve wijze benaderd en gestimuleerd om actief op zoek te gaan naar een bedrijf dat 
hem of haar wil plaatsen. De jongere kan zelf initiatief nemen en heeft een bedrijf wat te bieden. Hij of zij hoeft 
niet te wachten op de gemeente. 
 
Bedrijven, ook MKB-bedrijven, zullen ondanks de steeds moeilijker omstandigheden met de Startersbeurs 
eerder bereid zijn om jongeren ´aan te nemen´ en daarmee laten zien dat ze ook verantwoordelijkheid nemen 
voor het nijpende probleem van jeugdwerkloosheid.  
 
De kans dat jongere alsnog een bijstandsuitkering moet krijgen, wordt een stuk minder, want er wordt geleerd 
en werkervaring opgedaan, en dat is van doorslaggevende betekenis op de arbeidsmarkt. De jongere leert een 
bedrijf en collega’s kennen, kan zijn kennis en vaardigheden tonen en ontwikkelen en bouwt een netwerk op. 
Een deel van de jongeren zal bij het bedrijf een baan kunnen vinden.  
 
De gemeente is een overzichtelijk bedrag (2.400 euro) kwijt. En de gemeente bespaart dus op de bijstand (als 
zich jongeren melden die in aanmerking komen voor een uitkering van de wet WWB) en op uitgaven aan 
jeugdzorg/overlast/criminaliteit en dergelijke. De Startersbeurs ligt lager dan de bijstandsuitkering voor 
jongeren. We verwachten dat veel jongeren voor de Startersbeurs zullen kiezen, omdat zij liever niet 
afhankelijk worden van een uitkering en liever niet het etiket ´werkloos´ of ´bijstandscliënt´ opgeplakt krijgen. 
De werkgever betaalt 600 euro, voor de zes maanden dat de jongere in dienst is.  
 
Zoals de studiebeurs er is om te kunnen studeren, is de Startersbeurs er om gedurende een relatief korte 
periode leer- en werkervaring op te kunnen doen. De jongere kan voor een deel voorzien in het eigen 
levensonderhoud, gaat niet thuis zitten of hangen in verkeerde milieus. Demotivatie en frustratie worden 
voorkomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim Kunst 
 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim Kunst (telefoon: 0516-427859) of Fimke Hijlkema (telefoon: 0516-
421509). Mailen kan ook: wimkunst@kpnplanet.nl of fimke.hijlkema@ziggo.nl.  
 
Het initiatiefvoorstel wordt op 11 juni besproken in de Commissie Welzijn en zal op 25 juni in de raad komen. 
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