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Onderwerp

 Begeleiding kwetsbare jongeren naar werk onder druk

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting vragensteller

Veel jongeren in het praktijkonderwijs worstelen dagelijks met onzekerheid over het

vinden van een baan: vaak hebben zij geen netwerk om op terug te vallen voor een

baan, zijn zij onzeker over hoe mensen te benaderen voor werk en ervaren zij

spanning over het vinden van werk om de lopende rekeningen van te betalen.

Jobcoaches helpen dankzij een EU bijdrage leerlingen met begeleiding naar werk,

maar daar lijkt een einde aan te komen.

 

Staatssecretaris Tamara van Ark hanteert het principe van ‘op = op’. Op korte termijn

is er geen zicht op nieuwe middelen vanuit Europa, omdat de Europese

begrotingsbehandelingen muurvast zitten. Eén van de consequenties hiervan is dat er

de komende drie jaar geen geld is voor begeleiding, jobcoaches verliezen hun baan

en ruim 65000 kwetsbare jongeren krijgen geen ondersteuning.

 

De PvdA wil dat jongeren zeker zijn van een goede start op de arbeidsmarkt. Daarom

stellen wij u de volgende vragen:

 

1. Bent u bekend met het bericht ‘EU-subsidie voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig

leeg’1?

 

Antwoord

Er is kennis genomen van het artikel in Trouw.

 

2. Kunt u aangeven of en zo ja hoeveel jongeren in onze provincie niet meer naar werk

begeleid worden door het wegvallen van deze zogenaamde Europees Sociaal Fonds -

gelden (ESF)?

 

Antwoord

Het betreft een Europese subsidiepot waar scholen en instellingen een beroep op

konden doen en waar de provincie niet bij de aanvraag betrokken is. De provincie

                                                          
1
 Trouw, 28 juni,  ‘EU-subsidie voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig leeg’ 

https://www.trouw.nl/home/eu-subsidiepotje-voor-kwetsbare-leerlingen-vroegtijdig-leeg~a7673388/

https://www.trouw.nl/home/eu-subsidiepotje-voor-kwetsbare-leerlingen-vroegtijdig-leeg~a7673388/
https://www.trouw.nl/home/eu-subsidiepotje-voor-kwetsbare-leerlingen-vroegtijdig-leeg~a7673388/
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heeft dan ook geen zicht op het aantal jongeren dat door het wegvallen van deze

maatregel wordt getroffen.

 

3. Kunt u aangeven hoeveel fte, in de vorm van jobcoaches en stagebegeleiders,

verloren gaan door het wegvallen van deze middelen? 

 

Antwoord

De provincie heeft door de aard en opzet van de Europese subsidie geen zicht op het

aantal Fte dat met het wegvallen van deze maatregel is gemoeid.

 

4. Deelt u de mening van de PvdA dat kwetsbare jongeren niet de dupe moge worden

van gekissebis over centen? Zo ja, wat gaat u doen om deze begeleiding te

garanderen? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord

Het is betreurenswaardig dat kwetsbare jongeren door het wegvallen van de middelen

minder begeleiding krijgen dan nodig lijkt. Daarmee is echter niet gezegd dat de

Provincie op dit moment een rol heeft of moet nemen in deze discussie. De Provincie

voert op dit moment namelijk geen actief Human Capital Beleid.

 

Als gevolg van vijf ingediende moties tijdens de begrotingsbehandeling van 2018

onderzoekt de provincie samen met de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) de

problematiek rond Human Capital en de mogelijkheden om hier structureel verbetering

in aan te brengen. De uitkomsten van dat onderzoek worden in de herfst van 2018

verwacht en zullen dan ter bespreking voorgelegd  worden aan de Staten.

 

Dat lijkt het geëigende moment de problematiek in den brede te bespreken, waarbij

ook de positie van kwetsbare jongeren ter sprake kan komen.

 

5. Kunt u een inschatting maken van de gevolgen voor de provincie door het wegvallen

van deze begeleiding?

 

Antwoord

Gezien het ontbreken van het overzicht van het aantal jongeren en Fte’s dat met het

wegvallen van de middelen wordt getroffen als gevolg van de aard en opzet van de

subsidie, kunnen we die inschatting niet maken.

 

6. Bent u met de PvdA van mening dat het zeer belangrijk is dat deze jongeren naar

werk begeleid worden en niet langs de kant van de arbeidsmarkt komen te staan?

 

Antwoord

De provincie ziet Human Capital als een onderscheidende vestigingsvoorwaarde.

Gezien de economische opgaven waar de provincie zich de komende periode voor

gesteld ziet, lijkt benutting en vergroting van dit kapitaal een belangrijke voorwaarde.

Deze jongeren maken daar onderdeel van uit.
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7. Is de provincie bereid om via cofinanciering (opnieuw) bij te dragen aan de projecten

voor werkbegeleiding?

 

Antwoord

Op dit moment doet de provincie samen met de EBZ als gezegd onderzoek naar de

problematiek en de mogelijkheid hier structureel verbetering in aan te brengen. De

uitkomsten van dat onderzoek worden in de herfst van 2018 verwacht en zullen dan

ter bespreking voorgelegd  worden aan de Staten. Dat lijkt het geëigende moment om

de problematiek in den brede te bespreken, waarbij ook de eventuele provinciale inzet

van middelen aan de orde komt.

 

8. Bent u bereid om bij staatssecretaris Tamara van Ark uw zorgen te uiten over het niet

begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk? Zo ja, wanneer bent u voornemens

om dit te doen? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord

De provincie ziet het op dit moment niet als haar taak om bij de staatssecretaris haar

zorgen te uiten op een beleidsdossier waar ze op dit moment zelf geen actief beleid

op voert.

Den Haag, 18 september 2018          

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
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drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit


