
The time is now! Alle jongeren kansrijk 

Kansenongelijkheid vertaalt zich door naar levensverwachting en goede gezondheid 

Oproep: alle jongeren in beeld! 

 

Op 5 september 2022 organiseren FNO Jongeren INC, Goldschmeding Foundation, de Werkclub en 

de Buzinezzclub de derde editie van het ClubForum. Het centrale thema; de onzichtbare 

jeugdwerkloosheid, zorgt voor een flinke opkomst. Logisch, want ondanks de krappe arbeidsmarkt 

vallen nog steeds zo’n 150.000 jongeren tussen wal en schip. De zogenaamde NEETS jongeren die 

niet in een baan, studie of opleiding zitten. Deze jongeren moeten we echt gaan helpen en daar biedt 

de krappe arbeidsmarkt kansen voor. Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Plan Bureau (CPB), 

schetst ons uitgebreid de huidige situatie. Hieruit komt heel duidelijk de urgentie naar voren om met 

elkaar dit probleem aan te pakken. The time is now!    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasekamp: “Je wordt beoordeeld op je uiterlijk en het maakt uit waar je vandaan komt.” Het CPB 

heeft in het afgelopen jaar veel onderzoek gedaan naar kansenongelijkheid en de werking van de 

arbeidsmarkt in Nederland. En dit is helaas 1 van de conclusies.     

 

Stijging aantal kinderen onder armoedegrens 

Het aantal mensen in Nederland dat onder de armoedegrens duikt neemt toe. We zien op dit 

moment de cijfers fors oplopen. Dit komt voor een groot deel door de inflatie (stijging gasprijs, 

voedsel, etc) terwijl de inkomens gelijk blijven. Waar een gezin in 2021 nog net kon rondkomen met 

€ 1298 euro per maand, heeft datzelfde gezin € 1551 nodig in 2023 om het hoofd boven water te 

houden. Op dit moment telt Nederland 1,3 miljoen mensen onder de armoedegrens. En in deze 

groep zien we heel veel kinderen. Volgend jaar leeft 1 op 10 kinderen onder de armoedegrens. 

Hasekamp benadrukt dat dit net zo veel is als 3x een vol Zandvoort tijdens een GP. Onvoorstelbaar. 

Het kabinet heeft de ambitie om de kinderarmoede te verkleinen, maar moet hier nog veel voor 



doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armoede is erfelijk en dodelijk 

Waarom is het nu zo belangrijk om specifiek die kinderarmoede aan te pakken? Hasekamp ziet een 

direct verband tussen kinderarmoede, arbeidsmarktperspectief, gezondheid en levensverwachting.  

 

Met kinderarmoede hebben we namelijk een maatschappelijk en economisch probleem te pakken. 

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hebben minder kansen in hun leven. Zowel op school, 

verdere opleiding (wie betaalt een goede opleiding voor ze?) als later op de arbeidsmarkt. 

Hasekamp: “De belangrijkste voorspeller hiervoor is het lage inkomen en het onderwijsniveau van de 

ouders. Bijna 40% van de kinderen die opgroeit in armoede komt ook later zelf in de laagste 

inkomensgroep terecht.” Het is dus ook nog eens heel lastig om uit deze laagste inkomensgroep te 

breken.   

 

Deze kansenongelijkheid vertaalt zich ook door naar levensverwachting en goede gezondheid. Een 

persoon uit de laagste inkomensgroep, leeft gemiddeld 5 jaar korter dan iemand uit de hoogste 

inkomensgroep. En iemand met een hoog inkomen ervaart zo’n 15 jaar meer gezonde levensjaren. 

De factoren die hierbij een rol spelen naast het werkinkomen zijn o.a. de leefomgeving, gezond 

gedrag, schulden en belemmering van de arbeidsparticipatie. Hasekamp: “Nederland zit met deze 

cijfers op hetzelfde niveau als Polen.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Time is NOW 

Hasekamp ziet in onderzoeken terug dat tijdens Corona de jeugdwerkloosheid omhoog schoot. 

Hierop volgde gelukkig snel herstel. Maar toch is er een groep jongeren die hierin niet meekomt. De 

zogenoemde NEETS jongeren, zo’n 7% van alle jongeren in Nederland. Een deel van die jongeren zit 

al lange tijd zonder werk en zoekt ook niet meer naar werk. Ze staan buiten de maatschappij. Dit zijn 

niet zozeer de jongeren met mentale problemen die zijn opgenomen in instellingen. Maar de NEETS 

jongeren kunnen wel degelijk psychische problemen ervaren die hen mogelijk beletten om aan het 

werk te gaan. We hebben deze jongeren niet goed in beeld, ze staan niet op de radar (krijgen ook 

geen uitkering), en hierdoor kunnen we ze nu ook niet goed helpen. Enkele mogelijke kenmerken van 

jongeren van de NEETS groep: vroegtijdige schoolverlaters, arbeidsbeperking, migratieachtergrond, 

op zeer jonge leeftijd kinderen krijgen, multiproblematiek. Uiteraard hebben niet alle NEETS 

jongeren al deze kenmerken.  

Hasekamp pleit er ook voor om deze krappe arbeidsmarkt te gebruiken om deze groep te helpen. 

The time is now! De voordelen van werk voor mensen en de maatschappij zijn immers legio. Denk 

bijvoorbeeld aan een betere fysieke en mentale gezondheid, maatschappelijke participatie, 

geluksgevoel, minder criminaliteit en economische groei.   

 

Zorgen voor de toekomst 

Tot slot uit Hasekamp nog zijn zorgen voor de toekomstige gevolgen van de coronaperiode op 

jongeren. De leerachterstanden en de mentale problemen die het veroorzaakt heeft zijn in cijfers 

terug te zien: een verdubbeling! “En dit komt extra terecht bij de jongeren met laagopgeleide ouders 

uit de laagste inkomensgroepen”, zegt Hasekamp. Thuis hebben zij bijvoorbeeld mogelijk minder 

toegang tot digitale hulpmiddelen en/of steun. En dit hadden zij juist zo nodig in coronatijd.   

 

 

 
 

 

 



Als we NU de problemen niet oppakken dan is de kans zeer groot dat het percentage NEETS jongeren 

toeneemt en het gat tussen hen en de maatschappij alleen maar groter wordt. Laten we deze kans 

van de krappe arbeidsmarkt benutten en al onze jongeren de kansen geven die ze verdienen.   

 

Oproep: alle jongeren in beeld! 

Door de urgentie om de NEETS jongeren te helpen, doen Peter Heijkoop (Wethouder gemeente 

Dordrecht), Marco Florijn (Programmamanager FNO Jongeren INC) en Leo van Loon (Oprichter-

bestuurder Buzinezzclub Foundation) een dringende oproep aan de minister van Sociale zaken & 

Werkgelegenheid, Karien van Gennip. Zij pleiten voor 1) uiterlijk 1 januari 2023 de oplossing in te 

voeren en 2) de bijbehorende budgetten bekend te maken. De oproep staat op de volgende pagina. 

Wil je meedenken en meedoen? Mail naar Leo: leo@buzinezzclub.nl.  
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150.000 jongeren staan onzichtbaar aan de kant: een unieke 
kans voor een oververhitte arbeidsmarkt 

 
Het aantal openstaande vacatures blijft stijgen: tegenover elke 100 werklozen staan nu 143 vacatures. 
Kleine ondernemers wijken zelfs uit naar het buitenland om zo snel mogelijk openstaande functies in te 
vullen. Tegelijkertijd zijn er in Nederland naar schatting 150.000 jongeren die structureel achterblijven 

en niet meekomen op de arbeidsmarkt.  
 

Het gaat om jongeren die niet in de officiële statistieken staan, omdat zij geen recht op een uitkering.  
Zij zitten thuis, maar komen niet in beeld bij sociale diensten en instanties, tellen niet mee in de officiële 
cijfers en denken bovendien  geen begeleiding te kunnen krijgen naar de arbeidsmarkt . Deze jongeren 
zijn uit school gevallen, ontslagen tijdens corona of door een opstapeling van problemen stilgevallen.  

 
In het regeerakkoord staat de oplossing voor dit probleem al beschreven: zorg dat ook thuiswonende 

jongeren een uitkering kunnen aanvragen, zodat ze  op de radar komen en  naar de arbeidsmarkt 
begeleid kunnen worden. Een datum voor invoering van deze maatregel is echter nog niet bekend. Ook 
is niet bekend of gemeenten vervolgens budget krijgen om deze groep op te sporen en te begeleiden. 

 
Nu ondernemers de draad weer op willen pakken na de zware coronamaatregelen, lopen zij tegen 

ongekende personeelstekorten aan. Ook publieke voorzieningen als de zorg en het openbaar vervoer 
piepen en kraken onder het tekort aan werknemers. De situatie  is nijpend, terwijl een oplossing 

voorhanden is. Zorg dat alle jongeren in beeld komen en snel mee kunnen draaien op de oververhitte 
arbeidsmarkt. 

 
Onderstaande partijen doen daarom een dringende oproep aan de minister van Sociale zaken & 

Werkgelegenheid, Karien van Gennip, om deze maatregelen en de bijbehorende budgetten uiterlijk 1 
januari in te voeren.  

 
De arbeidsmarkt staat om deze jongeren te springen. Benut al het potentieel van (onzichtbare) jongeren 

in Nederland en durf te investeren in jong talent. 
 
 

 
Peter Heijkoop 
Wethouder gemeente Dordrecht 

 
Marco Florijn 
Programmamanager FNO Jongeren INC 
 
 
Leo van Loon 
Oprichter-bestuurder Buzinezzclub Foundation 


