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lnhoud
Deeltiid-Ww in gewijzigde vorm voortgezet

Jongeren tot 27 jaar niet meer in de bijstand
Arbeidsparticipatie Nederland scoort hoog in Europa
Regionale actieplannen jeugdwerkloosheid vóór september
zestit procent WAO'ers aan het werk na herbeoordeling
Dit najàar pilots nieuwe aanpak sociale werkvoorziening
Aantal bijstendsuitkeringen voor het eeÍst weer testegen

Ítl€t.ry5 miljoên euro extr. wil fiiniícr Donner deeltijd-WW in
tewuztgce vorm vooÊzetten

Eind rc.i8ê nr.nd rc.d b.lend drt de hodem ven het potj. v@. d. dê€ttijd$,w in het zicht
gekomên B3 .n dat mininer Donn.. un so.ialê zàk 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.

De wijziting moet enoo.zorgen dat werkgeven zorgwtdiger noeren nagaan of€n inwelke ma
tedeêliijd'Ww debeste oplossinS is voo. de prcblenen die,ij vanwe8e de cisis onderyinden.
Deeltijd'ww kàn daardoor meerSericht gebruikr woÍden dan nu het geval is.
Het b€schikbare bedraS vooÍ de re8elio8 deeltijd,ww is inmiddels verhoogd nàar 55o mili@n
euro. Dit bedrag ligt v5 miljoen euro hoser dan bij'het begin van de re8etin8 hergeval was. De
minist€.haah dit ext.a bedÍàg w€t uitbesparin8en eldes, zoal! in de re8ulierc ww.

EEtuft,c
Uit een evaluarievan dedeel.ijd-ww tot nu roe blijlt dat de regelintboven veMachringpopu-
Iair is. E.kele duizenden werkSeveN hebben op dir nomem voo. cnca 40 duizend werknemers
deeltijd,ww aangevraaSd. zou de instroomopdeze nanier blijven stijgen, dan tan her aantal
deelnemeN eind,ooe naa. schattin8 in de buurtvan de roo duizend Ii88en.

wij:igií9.í
De ministerwilde ÍegelinS nu zowijziSen dardeelrijd ww koÍterduurtv@rbedriilen die rela_
r i . l  vppl  wcrknemeB in dê reSdin8 hebbên. Zo wi ldp r in isrer dê íetê t inS b.rer l r rên sanstui-
ten bij het doel dat zich richr op h€t behoud van vaktrachren, en wordt her beschikbare cetd

Op aandrinSeD van deTweede |(amer6aat de minisrerbinnenkon de scholinSsafspÍáken scheF
per toetsen. Blijft een bêd.ijt in8ebrele, dan zou de ninister dedeeltijd-ww nie

Bí.í: pe6beÍi.ht n iii.,i.va. s..àtê 2;len.n weík8êlê8.nheid o9l7r àn NRC Hand.kblad ól.07.oe
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wet Inveltcrcn in Jongeren houdt jongeren
tot r7 jaar uit de bijstend

Vlal vooí het amercr 8in8 dc EêEtê (.mer ákk@rd nêt de

Wer Inw3tercn inlontercí €í 3Èát5*crctrris Klijlme ven

sGi.le záken.n wê*8elê8êíhêid. Dê ni€ure wet 8aàt vánaf

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.

Àccepteren de bebokken jongeren het werkaanbod, dan ónt

vàngen ze sala ris van de werkgeve.. Bijeen leeÍaanbodlonen
de jonSeren in aanmerking voo. een inkomen oP het niveàu

vao de huidite bijstatdsuitke.inten.

A*t.mh.n op 3itu.ti.
Mei de Wet Investeren inJoDSe.en (wlJ) wilhet tabinetjon-

geÍen srinuleren hun schoolafte naken, werken en leren te

conbineren ofeen baan te aanvaarden. Het is de bedoêlingdàt
gemeente. iongeren die 8een startkwalifica.ie hebb€n, aan-

moediSen on die eetst te halen.
volSens de láatste gegevens hebben ongeveer,s duizend jonSe-

Íen tot ? jáar een bijstandsuitkerinS. Gemeenten zijn vànaf

' 
oktobe. a. s. verplicht om jo.Seren die zich voor een uitkeÍing

nelden, een plek àan te bieden. Het aanbod wordt áfSestemd

op de situatie van de jonSere. Áls de jongere her ,ánbnd niêt

accepteert, dán kÍijgt dek ool( teen uitkeringvan de gemeenre.

wájoít
cemeenten hoevengeen aànbod te doen aanjongeÍendie niet

kÉDnen weÍken of leren. vóóreen deel valt dezê gr@Ponder

de waiong Íegels. De ove.iten komen in aanm€rking voor de

inkomensvoorzieningvanuit de wU. De h@ste etuansluit aatr

bij de huidige biFtandsnorn.
3íon, F6be, .hr minn!ê,iê vàn 5.tia e zalen eo w.rr3Èbaenhsid o9ló9

Arbeid3p.Éicip.tiê in Nederland hooÉ tot de
hooglte van Europa

In 2oo8 hddc Nêde.land op het 8.bi.d van de áócid3P:rtici-
patie tot de koplop.E biníen d. Europ.* Uniê. tte N.d.íand-

se m:nnen mrcn zelfs nummeréán. ond€r 50- tot 65-jer8en
w8dê áíbciddaln.mèGn de Nêd€dandse n.nner reliswa.r

hoSerdáí hêt Eutemiddelde, mà.. hie. is Nedêrlánd no8 an

flink itul €í d.topwNijderd.

onlangs publiceerd€ het cBs eeo overzichtwaaÍuitblijkt datde
àrbeidsparticipatie is ir Nede.land hoog liSt in ver8elijting

met andere landen vàn de Europ€se Unie. ln ,oo8 had neer

dàn z prccentvan de Nederla.dse hèvolkingvao rs tot 6sjaaÍ

een betaaldebaan. Hetgaat dan on alle personen die Di.stens
één uur ler week werken.

v..t hill.n p.Éicip.ti.gÉ.d
Alleen in D€nenaÍken lag de teniddelde aÍbeidrParticipatie
iets hoger. Daar hàd namelijl ruin ó PÍoceDt b€taáld weÍk.

Denema.ken heeft al lange tijd de hoogste arbeidsParticipatie,

maàr hetverschil tussen Nederland ên Denemarken is in de af_

gelopeo jaren stee& kleiner geworden.
cemiddeld wes de arbeidspafticipatie in de EU bijna 66 p.È

cent. Malta hád met 55 procent het laagste aandeel werkenden.

Ook in HonSarije, Italië, Roeneniè en Poleí had mindêídán 60

prcceot een tÉtaalde baan.

[.nn.n..v.ousn
ln Nede.land was de arbeidspaÍticipatie ondeÍ mànnen het

h@Sstvande EU. RuinSl procent had een betaáldêbaán Dit

blijktvolSens het cBs mee.dàn Io PrccentPunt b.vên hêt Eu'

ropese geniddelde van 73 prccent te ligSeo.
Nede.landse vrouwen partici?€erden metz prócent ook rela'

tiefvaakop de aÍbeidsnarkt. Álleen in Denema.ken en zweden

we.kte eengroter deel vande vrouwen. Binnen de EU hadSÈ
middeld 59 prccent van d€ vrouwen betaald werl. zoals bekend
hebben Nederlandse vrouwen relatiervaak een (kleine) deel

tijdbaán. Dit is niet teruS te vinden iD deze opstellin8van de

Het vers.hil in arbeidsparticipatie tuseD mannen en vrcuwen

bedroegin NedeÍland.uin D prccentPunt Dit is lage. da. het

europese geniddelde van bijnà t4 procentpunt. In de scandi
navis.he landeD en d€ Baltische staten ziln deze verschillen

het kleinst.ln Maka, criekenlard en Italiè zijn ze hetsrcótst.

Oud.Í.síkn.m.E
Ruin ó3 pÍocent van de NedeÍlanders tussen 50 en ó5jaar hád

voriSlààreen betaalde báán. Dit is ruinboven hetSenidd€lde
van rprccent in d€ EU. Desondanks is de arbeidsParticiPàtie
vanouderen in NedeÍland duidelijl láSerdanbij de Europese

top. zo werkte in zw€den maa. liefst 75 procent van alle nen_

sen in deze leeÍtiidsgroep.
síon: cBÍwebmagaz ne oro7.o9

ReSio'r leggen zich vest op .ctiePl.nnen
jeugdwerkloosheid vóór r sePtêmber a.3.

rijdêns dê zo$heteí JeuSdred(top eind w.i8e maánd in Deí

Háá8 h.bbên de d.rti8 á'h.id.ma*trc8io'3 in Én w*lárií8

rstSeletd dàt zG vóór 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 eind ditja.rSeen jdg.En wrkló!

Tijdens de bileenkomst werd een modelconvenant geP.esen-

teerd aan dehandwaaryan alle deÍtig regio s vóór I sePtembe.

de planoen uitgewerkt hebben on zoveel mo8elijt extra Plek-
ken voor FnSer€n te creëren. Het kan Saan om s.holing, een

8ewone baan, een stage, een @nbinatie van lern "n 
dêÍkên or

vrijwilligebwerk. Bijzondere áàndàcht n@t er in de reSional€

actieplannen @k zijn voor twetsbarejongeren net een 8rctere
afsrand tot de arbeidsmarkt en voo.jongeren net een all@h

Amnlln.nt í
Er wordt net de sociale pa.tners intensieroverlegd oD arran'

Sementen op te stellen v@r deveschillendê sectórcn zowil

de bóuw een deelvan d€ reseNes uit hun scholingsfonds inzet

ten on duizendetr extrá leeNerkplekken v@Í jongeren t€
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creëren. Ook de netaal en technieksector naakten op de door
VNC en het ninisteÍie van Sociale Zaken teoÍ8ániseerde
JeuSdwerktop neeÍ bijzonderheden bekend van plánnen die
rienduizend leetuerkplekkeÍ en vijfduizend nieuwe stàgeplek-
ken voo. jon8erên noeten opleveren.

^éi.pl.n 
l.u8ds.lddh.id

Met staatssecretaíis (lijnsma van Sociale zaken enwerkgele-

8enheid is door de regio s afgesprolen dat het kàbinet na eeo
posirieve beoordelingvan de le8ionale aanpát het toegezegde

teld zo spoedig mogelijk beschikbaar st€lt. In totaal heeft het
kabin€i voor unvoering van het Actieplan Jeugdwerkloosheid
25o nilióen euro uitgetrokken.
aÍon: p€rbè,i.ht m n íe, e v?i so.ir ! z,líeír WskSê€Smheid 09167

Ruifi zestig pÍoccnt wAo'eÉ..n het werk na
herbeoordeling

Hct a.rt l ftíeí d:t íá e. pditie w Gheó@ÍdelinS 8è
hel oÍ 8êdÉltelijr nn hêt re* 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 duizend hcó.oordèlin8eí uitg@td.

De herbeoordelingetr haddenSevolSen voor twee van devijfbe'
trokkenen, zoals blijkt uit devol8ende peÍcentagesl
. ó,% uitkering onSewijzitd
. 12% uitkerintSeheel of gedeekelijk beëindigd
. ó% u itkerinS verhoogd

lèi.tê8Éti.
on inzich!te k.ijSen in de tansen van de groep herbeoordeel
den op de arbeidsma.kt heeft Uwv voor het ooderzoek tweê
grcepen van elt vijrduiz€nd wAo'e6, waaryan de uitk€rin8
werd beëindiSd ol v€rláagd, de afgelopen ja.en intensief g*
volgd. De eerste 8Íoep waren uitkerin8sgerechti8den die in
,oos opnieuw z,Jn &oordepld.  De rw.ede 8r@p lFet êen idar
later hun herbe@rdêlin8.
. Van de grcep herbeoordeelden van wie de uitkerinS in

,oosverlaaSd oftcêindigd werd, waseind 2oo8 óó pMent

. van de herbeoordeelden in rooó was eind,68ó5 procent

. Meer dán de helft vàn de betroktenen heeft een dienst-
verba.d ván ninstens zes maanden net uitzicht op ver-
le.8in8.

H.Í.t l.cti.
De h€rb€oordelingen berroffen in eeste instantieàlle wAO ea
tot 5o láár (dàt wil ze&gen. gebo.en na r juli rgsa). In,ooTvolS-
de e€n wijziging alsgevolgvan hetcoàlitieakkord. Het nieuwe
kabin€t besloot om de leeftijdsgrens te v€Íla8en van 50 naa.

45 jaar. Hierdoor kwanen ook uitke.ings8erechtiSden die Sebc
ren waren tussen, juli r9a9 en r j!li reí, v@r een heÍb€@rde
ling in àannerking. Deze 'herstelactie Sold voor zoÍ

40duizênd uitkerinSsSerechti8den- Dit aántal is niet meege-
nonen in de genoemde l45duizend herbeoordelingeÍ.
B,oi: Uwv-p.6be,i(ht 09.07.o9

Dit n.j..í eêríe pilots nieuwe eenptk sociale
wGrlvoorzien ing

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 8áán oD tê zÉken n..í íi.orc m.'te
lijkh.d.n de *àn!.n hn ó.n$n mêt en .rbêid3beP..kint oP

?.{@n' w* t! crhcter.n. DG pilots .no.t n óer duidclijk-
hêidt*n of êí ha di. ken*n in de pÉktijk g.rcálisd
lunn.n wo.dêí. zowl8.mêêntcn .l! .w.bêdíijEn kunnên zich
bi h€t miniitêrie á.nm.ldê. Det pl.nnên.

De nieuwe aanpàk van de social€ weÍkvoorziening is een uit
vl@isel ván het advies van de cohnissie-De Vries dat in ottc

b€. ,oo8 uitgebÍacht werd. De connissie stelde dat m€t een
v€ÍeenvoudigirgvaD het systeen meer mensen met een b€peF
king bij reguliere bed.ijven áan de dà8 kunnen. Met de pilots

seeft de stàatssecreta ris tevens invull ing aan afspraken uit het

Coalitieakkoord on mensen fret b€p€rkinSen meer kensen o!
d€ arbeidsmarkt te bieden-

V@Áeld.n oilotr
In haaÍbriefoverde pilots aán de Tweede Kaner nemt stáats-
secretaris (liinsna verschillende moSelijkheden vóor pilotPc

. Pilots kunnen er specifiek opgeÍicht zijn omweÍkSeve$
te srimulereo nensen n€t een beperkin8 in dienst te ne_

. Pilots kunnen sw-b€d.ijven helpenom de focus te veÍles-

8en naar de ontwikkelingvan specifieke arbeidsvàardi8-
heden om op dez€ nanieÍ de dooBt.oon naáÍ een reguliÈ
re baan te veryenakkelijken.

. Pilorsk!trnendedienstverleningopdezoSehetenwerkplei
nen vmr mensen n€t een beperkin8verderverbêteren op
de werkpleinen krij8en werkz@kenden op grond van een
g@dediagnosehulpbi jhetv indenva. pa$endwerk.

. cemeenten tunnenviapilols nieuwe nethoden uitprcbe'
met een arbeidsbe?€Íkin8 die nu ee.

wwB-uitlering hebben, aan eenbaan te helpen. Het loon
dat betrcllenendan zelfverdienen, zal áangevuld worden
van!it een uitleÍing-

St Ít oilotr
Na de zonerzal staatssecretaÍis XliinsnatEkend maken waar Pi'
lotprcjectenván stárt kunneD8aan. ookzal2e met de betroklen
partijen de criteria bespreken waarn€e de resultaten vao de pr

'ecte. 

le.nen worden gemeren. De staatss{retàris veMacht dat
de resultaten vànde pilots in rorrbekend zullenzijn.
Bron: pÍ5b.,i.ht miinrê'ievan so.ia. zalíedên Wê,|3Èleaenh.d o9l7a

Aental biistand3uitkerinren eerstê kwarterl
2OOg geÍegen na vrer JrÍen vian oarrng

cBs héft uitteElênd d.t...ind D...t 2oo9 zo'n 2ó3 duizcnd
bijst ndsuitte.inSêí warcn. Dàtmrcn ruim viêrdli4nd m@r
drn aan het eind En het viêd. lw..tr:l váí 2oo8. v@. het
c6t sinds b.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 bijstandsuitkeriígen net
ri7 prceír t@SenoDen ten opzichte van eiíd 2oo8. Naar veF
houding was de roenane van het aantal uitkerinSen bij man-
nen 8rcter dan bij vrcuwen. De stijgidg was m€t bijna
19 pÍocent het $@tst bij jonge Dannen tot ,5 jaar.

l.oÉdur|nd. uitt rint .
De t@name van het aantal bijstandsuitkeriígeí aan peNonen
tot ó5jaar kwan in zijnSeheel v@r Íekeningvatr lortdurende
uitkerinSen. Het aantal lanSdurende uitk€ringen ble€f natÈ

zie v@r neer ttatitthch natetiaal de pdf @D het FÉbêricht

BÍon: cBS-p.6b.íi.ht o9{tr h9.o5.o9)

Opmcrkcliike opiniet: Allelt dc Geur owr
wcrkloze 6ourrvakkers voor de kles

onlan8s lance€rden werkgaeÍs in de bouw een plan on tijde'
lijk weÍkloze bouwakkers hun scholingsplicht te 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 eryerde zich 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 no8 het ondeMijs in. Het is nu hetjunte nonent on het
leraargvak uit de coryeesfeêr te trckken. Laat velen het ondeF
wijs ondeNteuÍen, aàar làten wij het vek van lèÍaa. bescheF
neí. De werlloze 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 leerlin-
gen tijdens de weÍlzáanhêden eens iets over hun eigen vak
vertellen ofdê leiaar ondasten. Maàr de leraar heft de re8ie,
hij is de Bekwalificeerde prcfessional. Les8@n is nanelijk een
anbachtwàatuaíde leraàr de fijne kneepjes kent.'
BÍon: d. v. kkíàm ,9.oó.ó9

Dit is hêt l..tst€ numm.ív.n Nieu$bíief werl.

^li 
Ed.ctie d.nlcn líi onzê leze6 vooí h.t vlrarel'wn dát 2.

iin& Ta9 m... li.fn 392 nummeri hn8 in Ni.uwibri.f w.*

8èos Boivin ÍèindÍ.ilicri.)

w.briÈ: }w.klurÍ.nllmrh.id

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..|

í{icc uir iLz. uiBr. mag mÍd.i **.lw!di8d. op8erlr8è.
in ëí g..ubm.tirê.Íd 8.8a.n$.soíd oÍ.p.nbààr Sematt
in.ni!. rcÍm oíop.ii8. wij:á, háaÍ elsktrcnii.h, máh*
ni(h, ii Íorolopic of ànd.íeini zonda v@dÍ8and. Ítiít
li j l. @Í.mminS v.n d. uitS.wí V@rzovêÍ h.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! r9r2 j.. 3.du
srh. r7t, dienr m.n d. d:amr*tÈliikwÁ.huldi8d.*Ê
gedinS r. w dcn a.n & Srichting RêpoÍÉh! 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. De get.wii lunn.n
deÍ x ursÍ, oÍ zoÍSvuldit 86ekt..Íd. deÍd.n, roÍdên 8È
bÍuikt on u E infoÍm!Í.n 4Í Èhvant pÍodu.@n.n di.n
ie.. Indi.n u hl.Í bêzwaaÍ e!.n heÍ!, lun! u conbct ner

De nieuwrbÍisrwr.hijm,óx Fí ja.Í. Ab..n.n.nspÍ j3
€ rro,oo l.rl. bs)p.Í jai Abonnêm.n&n l!ín.i {h rG
lijl br ulr.niIdíi. m!ànd.n vóór àflop 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 vindr u in iL onlin! Ílu*Áhopl

o llbÊiElt Etdud.n

*flfr.r.6t.?..i.

on'! l . . 'nEt la
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