
Door naar concrete acties!  

Leren van andere cultuuromslagen  

Maatschappelijke businesscase 

Kinderopvang voor iedereen 

 

Vlak voordat het Clubforum begint, interviewen we Pieter Hasekamp over het benutten van de 

kansen die de krappe, huidige arbeidsmarkt biedt. The time is now! Het ClubForum is een 

mogelijkheid om partijen bij elkaar te brengen, maar ook om concrete acties te formuleren. 

Hasekamp: “We zitten hier niet alleen met de wetenschap, maar ook met wethouders en 

praktijkdeskundigen om ervoor te zorgen dat we ook echt wat gaan doen. De situatie op de 

arbeidsmarkt is nu zodanig, laten we de krapte die er is benutten om het probleem dat er al veel 

langer is (een groep jongeren dat tussen wal en schip valt) nu stevig bij de kop te pakken. Hier ligt 

zeker niet alleen een taak voor de overheid, maar ook voor het bedrijfsleven.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar beginnen we? 

“De groepen waar we het nu over hebben zijn mensen waar je in moet investeren en helpen om in 

zichzelf te investeren. En dat is in het verleden onvoldoende gebeurd. Het zijn jongeren met een 

krasje of meerdere krasjes. Met een achtergrond die niet altijd makkelijk is. Nu loont het extra, 

omdat het zichzelf ook terugverdient. Maatschappelijk gezien, maar ook voor de bedrijven die nu 

zitten te schreeuwen om personeel.” 

 

Leren van cultuuromslag ouderen  

“Ik ben optimistisch over de ontwikkelingen binnen het selectieproces van werknemers, omdat we 

hetzelfde hebben gezien bij ouderen. Dat is ook een enorme cultuuromslag geweest. Er waren een 

enkele decennia geleden mensen die met 55 jaar met pensioen gingen. Niemand nam toen mensen 

boven de 50 jaar aan. In 10-20 jaar tijd is dit radicaal veranderd. Voor deze groep heeft echt een 



cultuurverandering, een mentaliteitsverandering in de samenleving plaatsgevonden. En ook bij 

werkgevers die durfden te investeren in ouderen. Dat moeten we bij deze groep jongeren ook doen. 

Ondernemers die zeggen: ik durf te investeren in jongeren die wat minder kansen hebben. Dit doen 

vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook zeker vanuit eigenbelang. Durven een lijn neer te zetten. 

Daarmee brengen we een maatschappelijke cultuurverandering opgang en kunnen dingen elkaar 

gaan versterken. Dan wordt het normaal dat iemand die 55 jaar is ergens gaat solliciteren en wordt 

aangenomen.”  

 

Maatschappelijke businesscase 

“De uitdaging is hier dat je meer integraal moet denken dan tot nu toe is gebeurd. Het helpt niet om 

alleen te denken vanuit werk, je moet ook kijken naar wonen, onderwijs, participatie, je moet al die 

domeinen met elkaar in verband brengen. Uiteindelijk is het van belang om een groep bedrijven en 

instellingen bij elkaar te brengen die ook kennis en expertise combineren en gericht kunnen 

aanbieden aan jongeren. Ook om de kosten en baten bij elkaar te brengen. Leg niet alles bij de 

gemeenten neer. Het is de kunst om de kosten en batenkant veel meer bij elkaar te brengen in een 

soort maatschappelijke businesscase.”  

 

Over wat voor baten hebben we het dan? “Wij hebben veel onderzoek gedaan naar de brede baten 

van werk. Meer mensen aan het werk betekent niet alleen een vermindering van de uitkeringslasten, 

maar ook een toename in gezondheidsopbrengsten; lager gebruik van zorg, minder overlast en 

criminaliteit. Dat hoort allemaal bij de baten van werk. De kennis op macro niveau moeten we nu 

gaan vertalen naar een regionale aanpak en gewoon ergens aan de slag gaan. Want uiteindelijk gaat 

het erom dat je in een regio of wijk waar jongeren wonen partijen bij elkaar pakt en zegt: nu gaan we 

ermee aan de slag. Daar heb je lokale en regionale partijen voor nodig.”  

 

Kinderopvang toegankelijk voor iedereen 

“Er zijn een aantal knoppen waar je aan moet roeren als kabinet om meer kansengelijkheid te 

bevorderen. Je moet aan armoedebestrijding doen, iets met het minimumloon, bijstand en aan de 

bestaanszekerheid voor mensen die niet veel inkomen hebben. Daarnaast kijken naar onderwijs, zo 

vroeg mogelijk. Er is een discussie aan de gang over het gratis maken van de kinderopvang. Ik ben 

voorstander van zoveel mogelijk gratis kinderopvang om ook daar een cultuurverandering op gang te 

brengen. Dat het normaal is om je kind een aantal dagen naar de kinderopvang te brengen.  

Er zijn opvangcentra waar kinderen de taal leren spreken, in contact komen met leeftijdsgenoten die 

misschien wat meer hebben meegekregen van huis.  Het treurige is dat de groep die de meeste baat 

zou hebben bij kinderopvang het minst toegang heeft. Die kinderen blijven te lang thuis waar ze te 

weinig ondersteund worden. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Je ziet dat die leerachterstand al 

vanaf het 2de levensjaar er is. En dat die eigenlijk voor een groot deel niet meer verdwijnt. 

 

De eerste twee stappen zijn generiek (armoede en scholing); je wilt dat iedereen toegang heeft. 

Daarna: de groep die het moelijker heeft, gericht kijken naar wat er aan extra ondersteuning nodig is 

om ze te helpen. Om bijvoorbeeld een opleiding af te maken of aan het werk te gaan.”   

 

Koppeling scholen en het UWV 

Is het een oplossing om bestanden van scholen te koppelen aan het UWV om het gat te dichten dat 

ontstaat bij de schoolverlaters die onzichtbaar worden?  

“Dit vind ik lastig, het is goedbedoeld maar de jongeren kunnen last ervaren van een bepaalt vinkje 

dat niet meer naast hun naam weggaat. Dit toepassen op generiek niveau vind ik dan ook niet 



handig. Maar als het nodig is om informatie op te halen op individueel niveau dan kan dit werken. 

Het moet gericht zijn op de oplossing.”  

 

“Het gaat op veel terreinen goed. Er is lage werkloosheid. Tegelijkertijd kunnen we het ons 

maatschappelijk en economisch gezien niet permitteren om te zeggen dat het wel goed is zo. Laten 

we met elkaar streven naar gelijke kansen en 100% jeugdwerkloosheid. Ieder mens dat buiten de 

boot valt is een stukje drama”, Pieter Hasekamp – directeur van het Centraal Plan Bureau (CPB).   

  

 

 

 

 

 

 

 


