
 
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. 
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