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Partijen paaien
jongerenmet
geld en kansen
Dat jongerenhet zwaarderheb-
bendanandere generaties, daar-
over zijndepolitiekepartijenhet
wel eens. Veel jongeren raken
doorde coronapandemiewerk-
loos, hunonderwijsachterstan-
den lopenopen ze vormeneen
makkelijkeprooi voor criminele
bendes, zo staat in verschillende
verkiezingsprogramma’s.Maar
over debeste aanpak vanhun
problemen, verschillendeme-
ningen.Hoegaat depolitiekhen
redden?
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. Verkiezingsprogram-
ma’s beloven veel finan-
ciële steun en kansen
voor jongeren.. Dat is nodig want
deze generatie wordt
hard getroffen door de
coronacrisis.. Ondanks de grote am-
bities, ontbreekt het in
de plannen aan visie, vin-
den wetenschappers.. Een ministerie voor
Jongerenzaken is hele-
maal geen gek idee.

V E R K I E Z I N G E N

Politieke partij
jongerenmet g

‘J
ongerenonderde25 zijn twee
keer zo vaakwerkloos’ (D66) ...
‘Ze krijgen vooral flexibele en
tijdelijke contractenaangebo-
den’ (CDA) ... ‘Nu zienwedat
jongerenhet zwaarhebben

doorhoge schulden, door enormepresta-
tiedrukof door eengebrek aan stageplek-
ken’ (PvdA).Dat jongerenhet zwaarder
hebbendanandere generaties, daarover
zijndepolitiekepartijenhetwel eens.

Maar over debeste aanpak vanhunpro-
blemen, verschillendemeningen: ‘Alle
jongerenkrijgenophun18e10.000 euro
startgeld’ (GroenLinks)... ‘Opzetten van
eenpreventieve aanpakmet jongerenpro-
jecten specifiekgericht ophet voorkomen
vanafglijdennaarde georganiseerde cri-
minaliteit’ (VVD) ... ‘Demaatschappelijke
diensttijd is al voorduizendendeelnemen-
de jongereneen succes.Daaromwillenwij
dat dezediensttijd verderwordt ontwik-
keld tot een landelijk dekkendenduur-
zaamnetwerk voor alle jongeren tussen
de16en20 jaar’ (CDA) ... ‘Hetminimum
jeugdloon vanaf 18 jaar schaffenweaf, zo-
dat ookde jongereneengelijk loonkrijgen
voor gelijkwerk’ (SP).

GEBREK AAN VISIE
‘Er is voordeze generatie geen tijd te ver-
liezen’, zegt hoogleraarArbeidsrechtTon
Wilthagen. ‘In campagnetijd is er natuur-
lijk geenpartij die jongerenníetwil aan-
spreken,maar antwoordopde vraag: hoe
kun je jongeren indeze tijdhet beste po-
sitioneren?Dat zie ikniet terug. Er is visie
nodig: de generatie dienuopgroeit, heeft
het namelijk voorhet eerst in lange tijd
niet automatischbeter dandeoudere ge-
neraties.Maarhet beleid is verkokerd,wie
de regie voert is onbekend.’

‘Het thema jongeren zie je veel teweinig
terug inpolitiekDenHaag’, zegt ookwet-
houderPieterKosuitDenHelder.Hij heeft
onder andere arbeidsparticipatie in zijn
portefeuille en voert een succesvol beleid
als het gaat omdeaanpak van jeugdwerk-
loosheid.Maardat is eerder ondanks, dan
dankzij de landelijkepolitiek: ‘In zijn alge-
meenheid is hetRijk al jarenbezigdemo-
gelijkheden vangemeentenom jongeren
tehelpen te verkleinen, inplaats van te ver-
groten’, zegt hij. ‘De tekortenop jeugdzorg
enWmo (Wetmaatschappelijke onder-

Veel jongeren raken
door de coronapande-
mie werkloos, hun on-
derwijsachterstanden
lopen op en ze vormen
een makkelijke prooi
voor criminele bendes,
zo staat in verschil-
lende verkiezingspro-
gramma’s. Hoe gaat de
politiek hen redden?

In het kort

steuning, red.) lopenop, als gemeente val
je zelf bijnaom.Datneem ikhet kabinet
wel kwalijk.’

Het gaat volgensKosniet alleenom
geld,maar ookombeleid.Hij ergert zich
bijvoorbeeld aanhet steeds ontoegankelij-
ker gewordenonderwijs. ‘Zeker jongeren
die inhunpuberteit evenophet slechte
pad zitten, komenheelmoeilijkweer terug
inde schoolbanken’, signaleert hij. ‘Dat
komtdoorde invoering vanhet leenstel-
sel, het nietmeer zomaarmogen stapelen
vanopleidingen. Ik viel zelf ookuit opde
mavo, dus ikweet hoeveel het van je vraagt.
Maarhet is nunog veel ingewikkelder dan
toen ik jongwas.’

Sommigepartijen lijkendat ook tebe-
seffen.D66noemt inhet verkiezingspro-
grammamogelijkhedenomte stapelen
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“
‘Het thema jongeren
zie je veel teweinig
terug inpolitiek
DenHaag’
Pieter Kos
wethouder Den Helder

Jongeren, afgelopen zondag, in het
Amsterdamse Vondelpark. De politie
greep ’s avonds in.
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tracten en3. dewoningmarkt is voor jon-
geren zeer ontoegankelijk.

Goos vindthet belangrijk dat de jonge
generatiemeer aandacht krijgt: ‘Weweten
dat de investeringdie je als overheid indie
leeftijdsgroepdoet, zich later uitbetaalt.
Zij gaanhet beter doen inhet onderwijs en
opde arbeidsmarkt.’

Politiekepartijen lijken zichbewust van
denoodzaakmeer te investeren inkinde-
ren en jongeren. Zowillenonder andere
D66, PvdA,GroenLinks enSPdat kinder-
opvanggratiswordt, enpleitGroenLinks
voor een startkapitaal van€10.000 voor
jongeren.

Gooswaarschuwt voor schietenmetha-
gel: ‘Er is een verschil tussenonvoorwaar-
delijke steunenonvoorwaardelijkemaar
gerichte steun.’Dat laatste is beter, bepleit

“
‘Als geldt: de jeugd
heeft de toekomst,
moet je die toekomst
ookwel bieden’
TonWilthagen
hoogleraar Arbeidsrecht

hij: ‘Armegezinnenmet kinderenonvoor-
waardelijkfinancieel steunen, is iets heel
anders anders danelke jongere €10.000
gevenof kinderopvang voor iedereengra-
tismaken. Ikdenkdat je daarvoormoet
oppassen.Niet iedereenheeft dit namelijk
nodig.’

Dat de coronacrisis er bij jongeren extra
inhakt, verdient aandacht, vindt eigenlijk
iedereen. Vorigeweeknog trokminister
vanOnderwijs Arie Slob€8,5mrduit om
deopgelopenachterstanden van studen-
ten en scholierenweg tewerken.

Wilthagen ziet verschillendemogelijk-
hedenomde toekomst voor jongerener
weerwat rooskleuriger uit te laten zien:
‘Je kunt studenten eenextra studiejaar
gunnen, al is datwel duur.Of zorgendat
de transitie naar anderwerkof eenandere

opleidingmakkelijkerwordt. Stel iemand
werkt inde evenementenbranche.Dan
moet je kijken:wat kandeze jongere en
in antwoordopdie vraag zoekennaar een
nieuwe loopbaan. Jemoet in ieder geval
voorkomendat jongerenmaanden stilzit-
ten.’ Gelduittrekkenalleen, lost volgens
hemhetprobleemniet op. ‘Danheb jenog
geen ideehóe jehetmoet aanpakken. Er
is navigatienodig.Demaatschappijmoet
eenTomTomontwikkelenomdaarbij te
helpen.’

DUURZAME KANSEN
OokKosbenadrukt dat het belangrijk is
om te focussenopduurzamekansen voor
jongeren: ‘Nederlandwordt gekenmerkt
door een relatief lage jeugdwerkloosheid’,
zegt hij. ‘Maar die cijfers geven een verte-
kendbeeld.Wantdie jongeren zitten inde
flexschil. Zeker voor laagopgeleide jonge-
ren is dieflexschil namelijk eeneindstati-
on.Daar ligt eenuitdaging voorhet beleid.’

Deproblemen vande jongere generatie
zijn velerlei.Wantbehalvemetwerkloos-
heid enonderwijsachterstanden, kampt
de generatie ook relatief vaakmetmentale
problemenals gevolg vande coronamaat-
regelen. Bovendien: als erweinig kansen

belangrijk.OokdePvdAbenadrukt dat
‘opstromen, doorstromen, diploma’s sta-
pelen enop latere leeftijd deopleiding ver-
volgen’makkelijkermoetworden.Kos is
daaromniet alleenpessimistisch: ‘Ik ben
blij dat die overtuigingweer eenbeetje lijkt
door te dringen inDenHaag. Focussen
opontwikkeling is slimmerdan zemaar
even snel aaneenbaantje als bezorger te
helpen.’

DRIE DREMPELS
Driedrempelsmakendat jongerenhet
inNederland lastiger hebbendandie in
omringende landen, aldushoogleraarEco-
nomieMaartenGoos. 1.Deoverheid geeft
teweinig gelduit aanarmegezinnenmet
jongekinderen, 2. de jongerenhebbenwel
vaakbaantjes,maar geenduurzamecon-

zijn, lonkt de criminaliteit. Vorig jaar bleek
uit eenpeiling van CentrumtegenKinder-
handel enMensenhandel (CKM)dat de
helft vande277ondervraagdemiddelbare
scholen enmbo-instellingen zich zorgen
maaktdat leerlingen tenprooi vallen aan
criminelen.

Wilthagenwil nogniet spreken van
een verlorengeneratie, ‘maar als geldt: de
jeugdheeft de toekomst,moet je die toe-
komst ookwel bieden.’

De ambitie omdie toekomst te bieden,
is erwel, blijkt uit de verkiezingsprogram-
ma’s.Maardoor verkokering vanbeleid,
ontbreekt het aaneenalles overkoepe-
lende visie. Als er eennieuwministerie in
het levengeroepen zouworden, dan zou
datwatWilthagenbetreft danookeenmi-
nisterie voor jongerenzakenmoeten zijn.
‘Dan zou je afkomenvandie verkokering
—nu ishet beleid voor jongeren verdeeld
over verschillendeministeries. Regio’s
wordenbedolvenondermiddelen voordit
of dat,maarhet is te gefragmenteerd.Dat
kanbeter.’

Eenministerie voor jongerenzaken: het
lijkt ookhoogleraarEconomieMaarten
Goos geengek idee. ‘Doorde vergrijzing
groeit de aandacht voordeoudere genera-
tie en is er veelminder aandacht voorde
jongere generatie. Eenapartministerie als
tegenwicht—waaromniet?Het zou jon-
geren zekerhelpen zichmeerbetrokken te
voelen.’
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