
Raadsvragen van de PvdA 

Betreft: aanpak jeugdwerkloosheid 

 

 

Diploma: de vlag uit of halfstok? 

In deze tijd van het jaar zien we regelmatig tassen aan vlaggenstokken en de vlag erbij 

omdat leerlingen hun diploma hebben behaald. Nu is dat ook een feestelijke gebeurtenis. 

Je bent blij dat je een goed diploma hebt behaald. Dat is je ook nog gezegd tijdens de 

diplomering. Maar de praktijk is op dit moment anders.  

Het volgende verhaal is afkomstig van een Edese jongere. Illustratief voor hoe het met 

velen is gegaan en de komende tijd ook zal gaan. 

 

In juli 2013 heb ik het diploma MBO Detail niv.3 behaald. Ik ben 21 jaar. Ik krijg niets 

want tot aan 27 heb ik geen recht op een uitkering. Ik woon bij mijn ouders en die 

zorgen goed voor mij. Ik wil verder. Niveau 4 proberen: de school adviseert negatief over 

een vervolgstudie op niveau 4 omdat mijn Engels ver onder de maat is. Dan maar op 

zoek naar een baan. Op dit moment onmogelijk. Gevolg: thuis zitten, op zoek naar werk 

dat er niet is, een baantje voor 10 uur bij een benzinepomp en verder maar wat 

rondhangen. 

 

Bovenstaande situatie of vergelijkbaar is op dit moment het lot van veel jongeren die 

met een startkwalificatie het onderwijs verlaten: diploma – geen zicht op werk/ of een 0-

urencontract - geen uitkering – doelloos rondhangen. Het kan toch niet zo zijn dat  

jongeren op deze manier langs de kant staan. We zijn er toch voor dat iedereen in deze 

samenleving mee kan doen. Er zijn natuurlijk instanties: Arbeidsbureau, UWV 

uitzendbureaus enz. waar je ingeschreven kunt staan. 

Verplicht om je in te schrijven bij UWV of uitzendbureau ben je niet. Je hebt toch nergens 

recht op, dus waarom in die administratieve mallemolen stappen? 

 

De PvdA maakt zich ernstig zorgen over deze groep afgestudeerden en wil graag van het 

college antwoord op de volgende vragen: 

 

1. Heeft het college in beeld over hoeveel afgestudeerde jongeren het in Ede gaat? 

2. Ziet het college het als een taak van de gemeente om hierin een stimulerende rol 

te spelen of vindt het college dat de “markt” dit probleem wel op gaat/moet 

lossen? 

3. Als het college een stimulerende rol wil spelen kan het college dan uitleggen op 

welke wijze ze dat nu al doet specifiek voor deze groep?  

4. Is het college bereid om de nodige maatregelen te treffen zodat er op korte 

termijn voor deze groep jongeren een “trefpunt” in Ede is? 

 

 

Namens de PvdA fractie, 

Henk Buikema 

 

 

 

 


