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Gemeenteraad 25 juni 2013 
 
Startersbeurs 
 
Bij de behandeling van de jaarrekening 2012 in april jongstleden heeft de PvdA aangekondigd met 
initiatieven te zullen komen rondom de bestrijding van de (jeugd)werkloosheid. Waar mogelijk moe-
ten ook gemeenten daar hun steentje aan bijdragen. Initiatieven van de overheid kunnen immers ook 
als stimulator fungeren. Natuurlijk staan er in Ooststellingwerf grote werkgelegenheidsprojecten op 
stapel, maar op korte termijn sorteren deze plannen nog geen resultaat. En dat terwijl de werkloos-
heid stijgt, iedere maand weer. Inmiddels zit ruim 15 % van de jongeren zonder werk thuis. Hier 
moeten we iets aan doen. Vandaar dit initiatiefvoorstel tot het invoeren in onze gemeente van de 
Startersbeurs. Het wiel hoeft niet meer uitgevonden te worden. We kunnen zo aanhaken. Het systeem 
is eenvoudig: het is voor jongeren van 18 tot 27 jaar, de jongeren moeten een start kwalificatie heb-
ben, ze moeten minder dan een jaar werkzoekende zijn en ze beschikken niet over relevante werk-
ervaring. De werkgever moet zorgen voor boventallige inzet en het werk voor minimaal 32 uur per 
week en maximaal zes maanden moet aansluiten op de door de starter genoten opleiding. De werk-
gevers en de starters vinden elkaar op www.startersbeurs.nu 
 
De voordelen zijn kort en bondig als volgt samen te vatten: het initiatief ligt bij de gemotiveerde star-
ter, geen afhankelijkheid van welke overheidsregeling dan ook, het stimuleert bedrijven jongeren een 
reële kans te bieden, de jongeren bouwen een netwerk op en krijgen werkervaring, waardoor de kans 
op een baan groeit, hierdoor minder mensen in de bijstand en minder kans op overlast en er kunnen 
wel degelijk ook extra banen uit ontstaan. Over dit laatste punt later meer. 
 
Ons voorstel heeft in de afgelopen commissievergadering de tongen losgemaakt. Er is stevig gedis-
cussieerd. Dat vindt de PvdA positief. Dit betekent dat dit voorstel door alle partijen serieus is beke-
ken, waarvoor onze dank. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Het voorstel moet nu nog worden aan-
genomen. Dat is voor de PvdA de inzet van vanavond. Op een aantal punten werd er nadere toelich-
ting gevraagd. Op deze vraagpunten heeft de heer Kunst tijdens onze eerdere discussie getracht ant-
woord te geven en er is na de commissievergadering nog een aanvullende memo gemaakt, waar de 
meest prangende vragen nog eens onder de loep zijn genomen. Een aantal van die punten loop ik nog 
even langs: 

1. Met name door D 66 is aangegeven, dat jongeren worden uitgebuit, omdat ze gaan werken 
beneden het minimumloon. De PvdA wijst er op, dat het voorstel is uitgewerkt in samen-
werking met de vakbonden, en dan met name de jongerenafdeling van de vakbonden. De 
vakbonden zien deze werkwijze dus als een welkome aanvulling op het bestaande pakket van 
maatregelen om de bestrijding van de jeugdwerkloosheid een impuls te geven. De vakbonden 
zien deze regeling dus zeker niet als uitbuiting. Als daar ook maar enigszins sprake van zou 
zijn, zouden zij de eerste zijn om niet met de regeling in te stemmen. De regeling is bedoeld 
voor gemotiveerde jongeren, die zelf de regie over hun ontwikkeling willen houden en niet 
afhankelijk willen worden van regelingen die gekoppeld zijn aan het ontvangen van een uit-
kering. Dat heeft te maken met een gevoel van eigenwaarde. Het is voor hen een uitdaging 
om te kunnen laten zien dat ze in het vakgebied waar ze voor zijn opgeleid hun mannetje 
staan. Ze investeren in zichzelf en nemen een relatief lage onkostenvergoeding voor een half 
jaar op de koop toe. Ze zien het als een gouden kans, een investering in zichzelf. 

2. Er is door een aantal partijen opgemerkt, dat deze regeling geen werkgelegenheid schept. 
Hierbij wil de PvdA een kanttekening plaatsen. Hoewel de Starters beurs in eerste instantie 
bedoeld is om jeugd werkervaring op te laten doen op hun eigen werkniveau (het heet niet  
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voor niets Starters beurs), is de kans dat er ook werkgelegenheid wordt geschapen wel 
degelijk aanwezig. Als de starter goed functioneert bestaat de kans, dat het bedrijf waar hij 
werkt of elders binnen het netwerk dat hij inmiddels heeft opgebouwd hem of haar gaat 
inpassen en een extra baan creëert. Dit effect ontstaat indien de werkgevers die hem aan het 
werk hebben gezien de meerwaarde van de starter voor hun bedrijf inzien. 

3. In de discussie in de commissie werd ook aangegeven, dat er sprake zou kunnen zijn van 
verdringing van reguliere banen. Dat is niet het geval. Het gaat immers slechts om het ver-
richten van additionele werkzaamheden voor een niet verlengbare periode van zes maanden 
passend bij zijn of haar opleidingsniveau. Hierdoor is er ook geen sprake van sprake van 
verdringing van stageplaatsen. De vergelijking met de beroepsbegeleidende leerweg loopt ook 
mank. De jongeren zijn in dat geval in dienst bij erkende leerbedrijven en volgen daarnaast 
een opleiding. Dan hebben we ook nog de beroepsopleidende leerweg. Dan is er veelal sprake 
van onbetaalde stage. Ook totaal iets anders. De jeugd die gebruik maakt van de Starters beurs 
heeft al een start kwalificatie. 

4. Dan nog het gebrek aan certificering. De starters hebben al diploma’s. Zijn in de studie opge-
dane competenties moet hij  in de praktijk leren gebruiken. Daar moet hij of zij de gelegen-
heid voor krijgen. Als iemand die na zijn studie solliciteert wordt aangenomen, is er ook geen 
sprake van verplichte certificering van het bewuste bedrijf.     

5. De Starters beurs breidt zich als een olievlek over het land uit. Blijkbaar zien steeds meer 
gemeenten in, dat de voordelen op de weegschaal groot zijn. Het is een ideale manier voor 
gemeenten om te laten zien dat ook de lagere overheden zich daadwerkelijk in willen spannen 
om deze generatie een reële kans op de arbeidsmarkt te bieden.  De raad van Ooststellingwerf 
moet in onze ogen, net als steeds meer ander gemeenten, zoals per 1 juni jongstleden Heus-
den, Loon op Zand en Waalwijk, laten zien dat ze bereid zijn onze jeugd de helpende hand te 
bieden bij het vinden van een baan. Vandaar onze oproep aan het eind van dit betoog. Steun 
dit voorstel en laat onze jeugd niet in de steek! 

 
Wim Kunst, Fimke Hijlkema en Simon ter Heide. 


