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Friese bijstandsjongere mist opleiding
: Van de tien hebben er zes geen

startkwalificatie

Peter Halbersma

Leeuwarden | Bijna twee derde van
de Friese jongeren met een gemeen-
telijkebijstandsuitkeringheefthoog-

uit een mbo-1 opleiding, ofwel: geen
startkwalificatie. En dat wil zeggen:
nauwelijks kans op de arbeidsmarkt.
De kans dat deze groep aan een baan
komt is bijzonder klein doordat ho-
ger opgeleide mbo’ers de voor hen
geschikte banen invullen.

Uit cijfers van de Friese gemeen-
ten blijkt dat eind vorigemaand 2071
jongeren tot en met 27 jaar een bij-

standsuitkering (WWB) kregen. Van
hebben er 1256 geen startkwalifica-
tie. Dat is 60,6 procent. In enkele ge-
meenten loopt dit percentage op tot
boven de 75 procent. In de gemeen-
ten in Noordwest Fryslân (inclusief
de eilanden) gaat het zelfs om 87,5
procent en Ooststellingwerf spant de
kroonmet 96,6 procent bijstandsjon-
geren zonder startkwalificatie. Sùd-
west-Fryslân heeft met 41,3 procent
het laagste percentage slecht opgelei-
de jongeren in de bijstand.

,,60 procent vind ik vrij hoog. Het
ligt mogelijk aan het al gemiddeld la-
gere opleidingsniveau in het Noor-
den en door verdringing op de ar-
beidsmarkt ”, zegt Jouke van Dijk,
hoogleraar economie aan de RuG.

,,Debedrijfsleider vande supermarkt
kiest in deze tijden vanweinig banen
zijn liever voor iemand met mbo-2
voor achter de kassa. Daar kun je op
dit moment gewoon heel weinig aan
doen.”

App
Er verdwijnt daarnaast ook steeds
meer laag geschoolde arbeid, eerder
vooral in het productiewerk, nu ook
in de dienstensector. ,,Vroeger stuur-
de je een afschrift naar de bank en
verwerkte iemand dat. Nu doe je dat
met de app op je telefoon.”

Van Dijk ziet wel kansen in zorg
voor ouderen in zorginstellingen of
bij het in stand houden van scholen
en openbaar vervoer in krimpgebie-

den. Maar dan moet er eerst de be-
reidheid zijn daar eenminimumloon
tegenover te zetten. ,,Daar hebben
we als samenleving een verantwoor-
delijkheid in, maar daar zijn we ons
nog niet van bewust”, zegt Van Dijk.

Met activerings-, school- en werk-
trajecten proberen gemeenten de
jeugd aan de slag te krijgen. Een sub-
sidie op werk blijkt daarbij goed te
werken.

Naast de tweeduizend Friese jon-
geren in de bijstand hadden er nog
980 eind september een WW-uitke-
ring. Dat is een halvering sinds janu-
ari van dit jaar. De helft van de jonge-
ren stroomdeuit omdat zeweerwerk
vonden. Ook landelijk daalt de jeugd-
werkloosheid.


