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lnhoud
Deeltiid-Wwin gewijzigde
vormvoortgezet
tot 27jaarniet meerin de bijstand
Jongeren
Arbeidsparticipatie
Nederland
scoorthoogin Europa
Regionale
jeugdwerkloosheid
actieplannen
vóórseptember
zestit procentWAO'ers
aanhet werkna herbeoordeling
Dit najàarpilotsnieuweaanpaksocialewerkvoorziening
Aantalbijstendsuitkeringen
voorhet eeÍstweertestegen
Ítl€t.ry5 miljoên euro extr. wil fiiniícr
tewuztgce vorm vooÊzetten

Donnerdeeltijd-WWin

Eind rc.i8ê nr.nd rc.d b.lend drt de hodemven het potj. v@. d. dê€ttijd$,w in het zicht
gekomênB3 .n dat mininer Donn..un so.ialêzàk n en werrsebSenheid@'16g ón dc
ctelinS *op t! 4tt n. Inóiddcl! heft hij :icà m.dê ond.r druk En d. Twédê (àmeí hêrcid
krtla d om dê delttdww
in tdijzigde vo.n v@Ê te zetten.
Dewijziting moetenoo.zorgen dat werkgevenzorgwtdigernoeren nagaanof€n inwelke ma
tedeêliijd'Ww debesteoplossinSis voo. de prcblenen die,ij vanwe8ede cisis onderyinden.
Deeltijd'ww kàn daardoormeerSerichtgebruikrwoÍden dan nu het gevalis.
Het b€schikbare
bedraSvooÍ de re8elio8deeltijd,ww is inmiddelsverhoogdnàar 55omili@n
euro. Dit bedragligt v5 miljoen euro hoserdan bij'het beginvan de re8etin8hergevalwas.De
minist€.haah dit ext.a bedÍàgw€t uitbesparin8eneldes, zoal! in de re8uliercww.
EEtuft,c
Uit eenevaluarievandedeel.ijd-ww tot nu roeblijlt dat de regelintbovenveMachringpopuIair is. E.kele duizendenwerkSeveNhebbenop dir nomem voo. cnca40 duizendwerknemers
deeltijd,ww aangevraaSd.
zou de instroomopdezenanier blijven stijgen,dan tan her aantal
deelnemeNeind,ooe naa. schattin8in de buurtvan de roo duizendIi88en.
wij:igií9.í
Deministerwilde ÍegelinSnu zowijziSendardeelrijdww koÍterduurtv@rbedriilen die rela_
ri .l v p p lw c rk n e meBi n dê reS di n8hebbên.
Zow i l dp ri ni srer dê íetêti nSb.rer l rr ên sanst uiten bij het doeldat zich richr op h€t behoudvan vaktrachren,en wordt her beschikbarecetd
OpaandrinSeD
van deTweede|(amer6aatde minisrerbinnenkondescholinSsafspÍáken
scheF
per toetsen.Blijft eenbêd.ijt in8ebrele, dan zoude ninister dedeeltijd-ww nie
Bí.í: pe6beÍi.htn iii.,i.va.
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o9l7r àn NRCHand.kbladól.07.oe

wet Inveltcrcn in Jongerenhoudt jongeren
tot r7 jaar uit de bijstend
(.mer ákk@rd nêt de
Vlal vooí het amercr
8in8 dc EêEtê
Wer Inw3tercninlontercí €í 3Èát5*crctrris Klijlme ven
sGi.le záken.n wê*8elê8êíhêid. Dêni€ure wet 8aàtvánaf
t oktobêr 2oo9 rctclen d.t jon8ercn o.der de t já.r di. bij dê
temèênte v@r en bijJtrn&uitlêrint .anklopPcí 6mdàt 2.
niet in hun l4nsondêrhold lun.en voouiên,ho.t2en en
wêrl- of l@Eanbod of êen @mbinatie vàn bêide à.nFbod.n
krijgen.
Àccepterende bebokken jongerenhet werkaanbod,dan ónt
vàngenze salaris van de werkgeve..Bijeen leeÍaanbodlonen
de jonSerenin aanmerkingvoo. een inkomen oP het niveàu
vao de huidite bijstatdsuitke.inten.
A*t.mh.n op 3itu.ti.
Mei de Wet InvestereninJoDSe.en(wlJ) wilhet tabinetjongeÍen srinuleren hun schoolafte naken, werken en leren te
conbinerenofeen baante aanvaarden.Het is de bedoêlingdàt
gemeente. iongerendie 8een startkwalifica.ie hebb€n,aanmoediSenon die eetst te halen.
hebbenongeveer,sduizendjonSevolSensde láatstegegevens
jáar
een bijstandsuitkerinS.Gemeentenzijn vànaf
Íen tot ?
oktobe.a.s.verplicht om jo.Serendie zich vooreenuitkeÍing
'
nelden, een plek àan te bieden.Het aanbodwordt áfSestemd
op de situatie van de jonSere.Áls de jongereher ,ánbnd niêt
accepteert,dán kÍijgt dek ool(teen uitkeringvandegemeenre.

wájoít
cemeentenhoevengeenaànbodte doenaanjongeÍendieniet
kÉDnenweÍken of leren.vóóreen deelvalt dezêgr@Ponder
de waiong Íegels.Deove.iten komen in aanm€rkingvoor de
de wU. Deh@steetuansluitaatr
inkomensvoorzieningvanuit
bij de huidigebiFtandsnorn.
3íon, F6be, .hr minn!ê,iêvàn 5.tia e zalen eo w.rr3Èbaenhsido9ló9

Arbeid3p.Éicip.tiê in NederlandhooÉ tot de
hooglte van Europa
In 2oo8hddc Nêde.landop het 8.bi.d van de áócid3P:rticipatietot de koplop.E biníen d. Europ.* Uniê.tte N.d.íandse m:nnenmrcn zelfsnummeréán.ond€r50- tot 65-jer8en
n.nner reliswa.r
w8dê áíbciddaln.mèGn de Nêd€dandse
no8 an
mà..
hie.
is
Nedêrlánd
hoSerdáí hêt Eutemiddelde,
flink itul €í d.topwNijderd.
onlangspubliceerd€het cBs eeooverzichtwaaÍuitblijktdatde
àrbeidsparticipatieis ir Nede.landhoog liSt in ver8elijting
met anderelanden vàn de Europ€seUnie. ln ,oo8 had neer
dàn z prccentvan de Nederla.dsehèvolkingvaors tot 6sjaaÍ
een betaaldebaan.Hetgaatdan on alle personendie Di.stens
één uur ler weekwerken.
v..t hill.n p.Éicip.ti.gÉ.d
in
D€nenaÍken
lag de teniddelde aÍbeidrParticipatie
Alleen
ruin ó PÍoceDtb€taáldweÍk.
Daar
hàd
namelijl
iets hoger.
de hoogstearbeidsParticipatie,
heeft
al
lange
tijd
Denema.ken
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is in deaf_
maàrhetverschiltussenNederlandên Denemarken
gelopeojaren stee& kleiner geworden.
cemiddeldwes de arbeidspafticipatiein de EU bijna 66 p.È
cent. Malta hád met 55procenthet laagsteaandeelwerkenden.
Ookin HonSarije,Italië, Roenenièen Poleí hadmindêídán60
prcceoteentÉtaaldebaan.
[.nn.n..v.ousn
ln Nede.landwas de arbeidspaÍticipatieondeÍ mànnen het
h@SstvandeEU. RuinSl procenthad eenbetaáldêbaánDit
blijktvolSenshet cBs mee.dàn Io PrccentPuntb.vên hêt Eu'
ropesegeniddeldevan 73prccentte ligSeo.
Nede.landsevrouwen partici?€erdenmetz prócentook rela'
en zweden
tiefvaakop de aÍbeidsnarkt.Álleenin Denema.ken
we.kte eengroter deelvande vrouwen.Binnen de EU hadSÈ
middeld59prccentvan d€ vrouwenbetaaldwerl. zoalsbekend
hebbenNederlandsevrouwen relatiervaak een (kleine)deel
tijdbaán. Dit is niet teruSte vinden iD dezeopstellin8vande
tuseD mannenen vrcuwen
Hetvers.hil in arbeidsparticipatie
bedroeginNedeÍland.uin D prccentPunt Dit is lage.da. het
europesegeniddeldevan bijnà t4 procentpunt.In de scandi
navis.he landeDen d€ Baltischestaten ziln dezeverschillen
het kleinst.ln Maka, criekenlard en Italiè zijn ze hetsrcótst.
Oud.Í.síkn.m.E
Ruin ó3pÍocentvan de NedeÍlanderstussen50en ó5jaarhád
voriSlààreenbetaaldebáán.Dit is ruinboven hetSenidd€lde
is de arbeidsParticiPàtie
van rprccent in d€ EU.Desondanks
vanouderen in NedeÍlandduidelijl láSerdanbij de Europese
top. zo werkte in zw€denmaa. liefst 75procentvan alle nen_
sen in dezeleeÍtiidsgroep.
síon: cBÍwebmagazne oro7.o9

ReSio'rleggenzich vest op .ctiePl.nnen
jeugdwerkloosheid
vóór r sePtêmbera.3.
rijdêns dê zo$heteí JeuSdred(top eind w.i8e maánd in Deí
Háá8h.bbên de d.rti8 á'h.id.ma*trc8io'3 in Én w*lárií8
rstSeletd dàt zGvóór r reÉ.mb€. a.i. mêt uitteftrkt. Plan'
nên tom.. h@ ze de oplop.nd. jcutdwêddch.id t .n bè
3tíijdeí. l.at is dát êí eindditja.rSeen jdg.En wrkló!

Tijdens de bileenkomstwerd een modelconvenantgeP.esenteerdaan dehandwaaryanalle deÍtig regios vóór I sePtembe.
de planoen uitgewerkthebbenon zoveelmo8elijt extra Plekken voor FnSer€n te creëren.Het kan Saanom s.holing, een
8ewonebaan,eenstage,een@nbinatievan lern "n dêÍkên or
vrijwilligebwerk. Bijzondereáàndàchtn@t er in dereSional€
net een8rctere
actieplannen@k zijn voor twetsbarejongeren
afsrandtot de arbeidsmarkten voo.jongerennet een all@h

í
Amnlln.nt
Er wordt net de socialepa.tnersintensieroverlegdoD arran'
Sementenop te stellenv@r deveschillendê sectórcn zowil
inzet
debóuweendeelvand€ reseNesuit hun scholingsfonds
ten on duizendetrextrá leeNerkplekken v@Í jongeren t€

creëren.Ookde netaal en technieksectornaakten op de door
VNC en het ninisteÍie van SocialeZaken teoÍ8ániseerde
JeuSdwerktopneeÍ bijzonderhedenbekendvan plánnen die
rienduizendleetuerkplekkeÍ en vijfduizendnieuwestàgeplekken voo. jon8erênnoeten opleveren.
l.u8ds.lddh.id
(lijnsma van Socialezakenenwerkgele^éi.pl.n
Met staatssecretaíis
8enheidis door de regios afgesprolendat het kàbinetna eeo
posirievebeoordelingvande le8ionaleaanpát het toegezegde
teld zo spoedigmogelijkbeschikbaarst€lt. In totaal heeft het
kabin€i voor unvoering van het ActieplanJeugdwerkloosheid
25onilióen euro uitgetrokken.
aÍon: p€rbè,i.ht m n íe, e v?i so.ir ! z,líeír

WskSê€Smheid09167

Ruifi zestig pÍoccnt wAo'eÉ..n het werk na
herbeoordeling
d:t íá e. pditie
w Gheó@ÍdelinS 8è
Hct a.rt l ftíeí
nn
hêt
re*
hel oÍ 8êdÉltelijr
tetdn is, i3 de áf8.lop.n vijf
jrr 8elt€gên tot ong.@. 65 pt@nt. D.t blijk uit en ondêr.et dát uwv bi dê áfMdiry van de w Gheíb@Íd.lintê.
h€eft Sepubli@d. In totàal heÊ Uwv tu3*í oktot€r 2@4 .n
nêi 2oo9 20 n 345 duizendhcó.oordèlin8eí uitg@td.
voor tweevan devijfbe'
Deherbeoordelingetr
haddenSevolSen
trokkenen,zoalsblijkt uit devol8endepeÍcentagesl
.
ó,% uitkering onSewijzitd
.
12% uitkerintSeheel of gedeekelijkbeëindigd
.
ó% u itkerinSverhoogd
lèi.tê8Éti.
on inzich!te k.ijSen in de tansen van de groepherbeoordeel
den op de arbeidsma.ktheeft Uwv voor het ooderzoektweê
grcepenvan elt vijrduiz€nd wAo'e6, waaryan de uitk€rin8
werd beëindiSdol v€rláagd,de afgelopenja.en intensief g*
die in
volgd. De eerste8Íoep waren uitkerin8sgerechti8den
. erw .e d e8 r@ pl Fet êeni dar
, oosopnieuwz , J n& o o rd e p l dD
later hun herbe@rdêlin8.
.
van wie de uitkerinS in
Van de grcep herbeoordeelden
,oosverlaaSdoftcêindigd werd,waseind2oo8óó pMent
.

van de herbeoordeelden
in rooówaseind,68ó5 procent

.

Meer dán de helft vàn de betroktenen heeft een dienstverba.d ván ninstens zesmaandennet uitzicht op verle.8in8.

Dit n.j..í eêríe pilots nieuweeenptk sociale
wGrlvoorziening
Stá.tsgEtà.ii Jêttr xlijnrm: v.n Seirle Z.ken en W.*$le
8.nh.id haft b€Iin dee ma:nd bckendSem.:kt dàt dit neja.r
pilotsEn it rt kuníêí 8áánoD tê zÉken n..í íi.orc m.'te
lijkh.d.n de *àn!.n hn ó.n$n mêt en .rbêid3beP..kintoP
?.{@n' w* t! crhcter.n. DGpilots .no.t n óer duidclijkhêidt*n of êí ha di. ken*n in de pÉktijk g.rcálisd
lunn.n wo.dêí. zowl8.mêêntcn .l! .w.bêdíijEn kunnênzich
bi h€t miniitêrie á.nm.ldê. Det pl.nnên.
Denieuwe aanpàkvan de social€weÍkvoorzieningis een uit
vl@iselván het adviesvan de cohnissie-DeVriesdat in ottc
b€. ,oo8 uitgebÍachtwerd. De connissie stelde dat m€t een
v€ÍeenvoudigirgvaDhet systeenmeermensenmet een b€peF
king bij regulierebed.ijvenáan de dà8 kunnen. Met de pilots
ris tevensinvull ing aanafsprakenuit het
seeftde stàatssecreta
Coalitieakkoordon mensenfret b€p€rkinSenmeer kenseno!
d€ arbeidsmarktte biedenV@Áeld.n oilotr
In haaÍbriefoverde pilots aánde TweedeKaner nemt stáatsvóorpilotPc
secretaris(liinsna verschillendemoSelijkheden
.

Pilotskunnen er specifiekopgeÍicht zijn omweÍkSeve$
te srimulereonensen n€t een beperkin8in dienst te ne_

.

Pilotskunnen sw-b€d.ijvenhelpenom de focuste veÍles8en naar de ontwikkelingvan specifiekearbeidsvàardi8hedenom op dez€nanieÍ de dooBt.oon naáÍ een reguliÈ
re baante veryenakkelijken.
Pilorsk!trnendedienstverleningopdezoSehetenwerkplei
op
nen vmr mensenn€t eenbeperkin8verderverbêteren
de werkpleinenkrij8en werkz@kendenop grond van een
pa$ endwer k.
g@ dedi agnosehul pbi j hetvi ndenva.
cemeententunnenviapilols nieuwenethoden uitprcbe'
met een arbeidsbe?€Íkin8die nu ee.
wwB-uitlering hebben,aan eenbaante helpen.Het loon
dat betrcllenendan zelfverdienen,zal áangevuldworden
van!it een uitleÍing-

.

.

St Ít oilotr
XliinsnatEkendmakenwaarPi'
Nadezonerzal staatssecretaÍis
lotprcjectenvánstártkunneD8aan.ookzal2emet debetroklen
waarn€ede resultatenvao depr
partijendecriteriabespreken
le.nen worden gemeren.Destaatss{retàris veMacht dat
de
resultatenvànde pilotsin rorrbekendzullenzijn.
'ecte.
o9l7a
Bron:pÍ5b.,i.ht miinrê'ievan so.ia. zalíedênWê,|3Èleaenh.d

H.Í.t l.cti.
Deh€rb€oordelingen
berroffenin eeste instantieàllewAO ea
tot 5oláár (dàt wil ze&gen.
gebo.enna r juli rgsa).In,ooTvolSde e€nwijziging alsgevolgvanhetcoàlitieakkord.Het nieuwe
kabin€t beslootom de leeftijdsgrenste v€Íla8envan 50 naa.
dieSebc
45 jaar. Hierdoorkwanen ook uitke.ings8erechtiSden
ren waren tussen, juli r9a9en r j!li reí, v@r eenheÍb€@rde
ling in àannerking. Deze 'herstelactie Sold voor zoÍ
Dit aántal is niet meege40duizênd uitkerinSsSerechti8dennonen in de genoemdel45duizend herbeoordelingeÍ.
B,oi: Uwv-p.6be,i(ht 09.07.o9

Aental biistand3uitkerinren eerstê kwarterl
2OOggeÍegen na vrer JrÍen vianoarrng
cBs héft uitteElênd d.t...ind D...t 2oo9zo'n 2ó3duizcnd
bijst ndsuitte.inSêíwarcn.Dàtmrcn ruim viêrdli4nd m@r
drn aan het eind En het viêd. lw..tr:l váí 2oo8. v@. het
c6t sindsb.8in 2@5 ir h.t aanÈl bijrt.ndruitkc.intên a.n
p.Éonen tot 65 j.ar t@tênomen. Uit de cijfê.s v.n hêt cBs
blijkd.t de ltij8lng in januarivrn ditjá.í bcgon.
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In het eÍste lwaÍtaal is het aantal bijstandsuitkeriígennet
ri7 prceír t@SenoDen ten opzichte van eiíd 2oo8. Naar veF
houdingwas de roenanevan het aantal uitkerinSenbij mannen 8rcter dan bij vrcuwen. De stijgidg was m€t bijna
19pÍocent het $@tst bij jonge Dannen tot ,5 jaar.

8èos BoivinÍèindÍ.ilicri.)

l.oÉdur|nd. uitt rint .
Det@name van het aantal bijstandsuitkeriígeí aan peNonen
tot ó5jaar kwan in zijnSeheelv@r Íekeningvatrlortdurende
uitkerinSen.Het aantal lanSdurendeuitk€ringenble€f natÈ
w.briÈ: }w.klurÍ.nllmrh.id

zie v@r neer ttatitthch natetiaal de pdf @Dhet FÉbêricht

0p.1. un8.v.í van í!rc' zijí deàh.m.ne l.€íin8svle
w::dàn v:i dp:sint. Dez tlit u l.z.n op*gw.kl!tr..|

BÍon:cBS-p.6b.íi.hto9{tr h9.o5.o9)

Opmcrkcliike opiniet: Allelt dc Geur owr
wcrkloze 6ourrvakkersvoor de kles
onlan8slance€rdenwerkgaeÍs in de bouween plan on tijde'
lijk weÍklozebouwakkers hun scholingsplichtte Iatenveiwl'
len door ze z€lf les te laten 8even.Allert de ceus is directeur
van een wenings' en selectiebureau
dát v@r het ondeÍ wijs
werLt. Hij eryerdezich in de vollskrant aan dit MÍt plannen.
ze zijn in zijn oren schadelijl vooÍ het ina8o van het ondêF
wijs: 'l tr Nederland teldt blijkbaar: als het er€n tê8eDiq kun je
altijd no8het ondeMijs in. Het is nu hetjunte nonent on het
leraargvak uit de coryeesfeêrte trckken. Laat velen het ondeF
wijs ondeNteuÍen, aàar làten wij het vek van lèÍaa. bescheF
neí. Dewerlloze touwalkeft kunnèn teteÍ dispensatie krii
gen on bouwálli8ê s.hoólgetouw€n - eÍ ,ijn er genoegl- op te
lnappên. Het is natuuÍlijk leut als die bouwakkes de leerlingen tijdens de weÍlzáanhêden eensiets over hun eigenvak
vertellen ofdê leiaar ondasten.Maàrde leraar heft de re8ie,
hij is de Bekwalificeerde prcfessional. Les8@n is nanelijk een
anbachtwàatuaíde leraàr de fijne kneepjeskent.'
BÍon:d. v. kkíàm ,9.oó.ó9

Dit is hêt l..tst€ numm.ív.n Nieu$bíief werl.
Ed.ctie d.nlcn líi onzê leze6 vooí h.t vlrarel'wn dát 2.
^li Ta9 m... li.fn 392nummerihn8 in Ni.uwibri.f w.*
iin&

í{icc uir iLz. uiBr. mag mÍd.i **.lw!di8d.
op8erlr8è.
in ëí g..ubm.tirê.Íd 8.8a.n$.soíd oÍ.p.nbààrSematt
in.ni!. rcÍm oíop.ii8. wij:á, háaÍ elsktrcnii.h,máh*
ni(h, ii Íorolopicof ànd.íeini zondav@dÍ8and. Ítiít
lijl. @Í.mminS v.n d. uitS.wí V@rzovêÍh.t n.l.í vln
topi.è. uit d.z. uit8.v. ir te8.surí op 8Íoid v,í àn. róh
t/m r6n Áut u6re! r9r2j.. 3.du
srh. r7t, dienrm.n d. d:amr*tÈliikwÁ.huldi8d.*Ê
gedinS r. w dcn a.n & SrichtingRêpoÍÉh! t H@íddoÍp

Aboinêm.n!.n:dninÈtáti.

KluwÍ ï! de a.g.wís van .bonnê.. v.Í v@' d. uhníii8
v.. d. {aboní.í.nÈ) *'e.iLmí.
Deget.wii lunn.n
deÍ x ursÍ, oÍ zoÍSvuldit86ekt..Íd. deÍd.n,roÍdên 8È
bÍuikton u E infoÍm!Í.n 4Í Èhvant pÍodu.@n.ndi.n
ie.. Indi.n u hl.Í bêzwaaÍe!.n heÍ!, lun! u conbct ner

DenieuwrbÍisrwr.hijm,óx Fí ja.Í. Ab..n.n.nspÍ j3
€ rro,oo l.rl. bs)p.Í jai Abonnêm.n&nl!ín.i {h rG
lijl br ulr.niIdíi. m!ànd.nvóóràflop v'n h.t ibonnè
hhtsjir
sÍ&n opsa.sd- Bij ni.t tijdir. oÈ.88in8 mÍdt
herabonn.mat rbmdirch m.t enFí wd.n8d.
Hè!comp.r. p,od!.bànd

o llbÊiElt

vindr u in iL onlin! Ílu*Áhopl

Etdud.n

*flfr.r.6t.?..i.
on'!l..'nEtla
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