
      

 

 

 

Motie:   Bestrijding Jeugdwerkloosheid 

De raad van de Gemeente Zutphen, in vergadering bijeen op 6 mei 2013,  

Overwegingen:  

• De jeugdwerkloosheid in Nederland is toegenomen tot een recordhoogte van 15% en ook in 

Zutphen kunnen steeds meer jongeren geen werk vinden,  

• Er bestaan op dit moment tal van instrumenten om jeugdwerkloosheid te bestrijden,  zoals 

stages, werkleerplekken en banenbeurzen, maar deze sorteren helaas onvoldoende effect,  

• FNV- en CNV jongeren hebben voor starters op de arbeidsmarkt samen met hoogleraar Ton 

Wilthagen een plan ontwikkeld om afgestudeerde jongeren (vanaf mbo-2) sneller aan het 

werk te krijgen door het aanbieden van de ‘Startersbeurs’
1
 en dat de gemeenten Tilburg en 

Rotterdam de Startersbeurs verder hebben ontwikkelt en als eerste gemeenten met dit 

project zijn gestart,  

• De Startersbeurs is een laagdrempelig instrument om jongeren gedurende zes maanden 

werkervaring op te laten doen bij een bedrijf en aansluitend een opleiding of cursus te 

volgen, 

• De jongeren met de beurs werken aan vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt 

en aansluiten bij hun opleidingsniveau,  

• Het is de bedoeling dat de Startersbeurs voorkomt dat jongeren in een uitkering terecht 

komen,   

• De jongeren krijgen tijdens deze zes maanden van de werkgever een tegemoetkoming van € 

500,- netto inclusief vakantiegeld per maand en de werkgever stopt voor iedere gewerkte 

maand € 100,- in een scholingspaarpot ten behoeve van de starter,  

• De werkgever wordt door de gemeente gecompenseerd met een bedrag dat neerkomt op € 

550,- netto per maand, waardoor de kosten voor de werkgever tot een minimum beperkt 

worden. Deze kosten voor de gemeente kunnen voor een belangrijk gedeelte gedekt kan 

worden uit verschillende bronnen, waaronder het participatiebudget, provinciale subsidies,  

Europese subsidies en bijvoorbeeld de 50 miljoen die het kabinet eind 2012 beschikbaar 

heeft gesteld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid,    

• Het is belangrijk dat jongeren na het behalen van hun diploma werkervaring op doen en zich 

te presenteren aan het bedrijfsleven, met als doel een duurzame plaats op de arbeidsmarkt 

te verkrijgen. En tegelijkertijd is het belangrijk dat bedrijven jong talent kunnen ontdekken, 

ten einde hen een plaats op de arbeidsmarkt te bieden,  
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 www.startersbeurs.nu  



• De Startersbeurs kan naast bovengenoemde instrumenten en het tegengaan van vroegtijdig 

schooluitval een goed middel zijn ten einde jeugdwerkloosheid in Zutphen te bestrijden  

 

Verzoekt het college:   

• Inlichtingen in te winnen bij de gemeenten Rotterdam en Tilburg over de Startersbeurs en 

grondig te overwegen of dit initiatief ook in Zutphen zou passen,  

• De raad van de resultaten van dit onderzoek, waarbij ook de andere instrumenten die 

bedoeld zijn om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan zijn betrokken, op de hoogte te 

brengen en daarbij voorstellen te doen 
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