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Alle jongeren aan de bak 
 
Nederland  krabbelt  uit  het  dal.  Het  Sociaal  Cultureel  Planburo  stelt  weer  groei  vast.  Mondjesmaat,  zo’n  
0,75% weliswaar, maar het gaat weer de goede kant op. De laatste drie maanden zijn er 6000 banen bij 
gekomen. En dat is nodig omdat in Nederland 8,6 % van de beroepsbevolking werkloos is. In geheel 
Europa ligt dit cijfer op 10,4 %. De export vanuit Nederland en vanuit geheel Europa trekt aan. 
 
Het doet me goed dat er positief wordt gesproken over het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Het Brabants 
Dagblad besteedde er onlangs twee pagina’s  aan.  Het  imago  van  het  vakgerichte  onderwijs  heeft  te  lijden  
gehad. Juist nu horen we dat het beroepsonderwijs opnieuw de aandacht krijgt die het verdient. We 
hebben in de komende jaren vakmensen nodig. Zonder vakmensen wordt er niet geproduceerd, 
gerepareerd en geëxporteerd. En daar zullen we het toch ook van moeten hebben. 
 
Het Rijk heeft besloten 100 miljoen extra in te zetten voor regionale initiatieven, onder de voorwaarde dat 
ook bedrijven en gemeenten meedoen. Een goed signaal, omdat zo het gericht opleiden een positieve 
impuls krijgt. 
 
Ik hoor ook kritiek. Want kan de overheid wel voor banen zorgen? Professor Verbon van de Tilburg 
University is helder. De overheid moet niet gaan ondernemen. De overheid moet zorgen dat arbeid minder 
zwaar wordt belast en het onderwijs op het juiste peil komt. Daar ben ik het mee eens. Geen reden om bij 
de pakken neer te zitten. Juist in de regionale samenwerking tussen bedrijven, overheden en opleidingen 
liggen de kansen. 
 
Het zijn de bedrijven die de behoefte aan geschoolde mensen het beste kennen. Dan gaat het om 
bekende bedrijven zoals Fuji in Tilburg of Mars in Veghel. Friesland Campina in Veghel biedt jongeren op 
het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) een baangarantie aan. Het kabel- en netwerkbedrijf Enexis doet 
hetzelfde op hun eigen vakschool in Eindhoven. 
 
Zeker nu de gemeenten verantwoordelijk worden voor de uitkeringen aan jongeren bij werkloosheid, moet 
de lat hoger worden gelegd. Gemeenten in Midden-Brabant stellen dat alle jongeren op school zitten dan 
wel werken. Jongeren die thuiszitten, behoort  dan  tot  het  verleden.  Een  luchtballon?  Nee,  zo’n ambitieuze 
opstelling werkt. Soms moeten ook nieuwe wegen worden opgegaan. 
 
Een jaar geleden ben ik betrokken geraakt bij een initiatief van professor Wilthagen. De gemeente Tilburg 
is gestart met werkervaringsplaatsen voor jongeren, die van de school komen. Inmiddels is dit initiatief, 
Startersbeurs geheten, door het Rijk erkend. Al meer dan 100 gemeenten hebben besloten er aan mee te 
doen. Met de initiatiefgroep heb ik een brief aan Den Haag gericht en hen gewezen op de mogelijkheden 
van het Europees Sociaal Fonds. Met succes: begin dit jaar hebben we bericht gekregen dat ook Den 
Haag en Brussel gaan meebetalen. Hiermee zijn de mogelijkheden voor de leer- en 
werkervaringsplaatsen voor jongeren tot 28 jaar sterk vergroot. 
 
En in de sectoren, waar sprake is van krimp, zoals in de zorg? De zorgsector verwacht in Brabant 
duizenden ontslagen. Maar ook hier geldt dat binnen een aantal jaren jongeren moeten instromen. Dan is 
het goed dat werkgevers, ondersteund door gemeente en provincie investeren in de werknemers van 
straks. Tegen de stroom in, zoals u wilt. Dit geldt zowel voor al langer bestaande instellingen, als voor de 
nieuwe kleinschaligere werkgevers. Daar sta ik van harte achter. 
 
De aandacht voor jongeren staat niet op zich. De bal is aan het rollen gebracht. Waarom verbinden we de 
ervaringsplaats voor jongeren niet met die van oudere werknemers, die jongeren onder hun hoede 
nemen? Ook hiervoor worden nu initiatieven genomen. En wat te denken van het Midden- en Kleinbedrijf? 
Nu de consument meer vertrouwen krijgt liggen hier prima kansen. 
 
Ik ben blij met de nieuwe wind die is gaan waaien. De mensen met de gouden handen blijven nodig. Wie 
komt de lekkende kraan repareren? Wie verleent de zorg, als ik die thuis wil krijgen? Daarvoor hebben we 
mensen nodig met handen, hoofd en hart, opgeleid en gemotiveerd. Daar moeten we nu werk van maken. 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.  
Wilt u er met mij over doorpraten? Neem contact op met me op of met uw locale omroep. Of u gaat naar 
www.lambertvannistelrooij.nl. 
 
Ik dank u wel. 
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