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Onderwerp Ontwikkeling jeugdwerkloosheid in Haarlemmermeer 

Geachte heer, mevrouw, 

Tijdens de behandeling van de begroting 2013-2016 is verzocht om een beeld te schetsen 
van de jeugdwerkloosheid in de gemeente Haarlemmermeer. Met deze brief geven wij 

invulling aan dit verzoek. 

Het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekende jongeren tot 27 jaar in de gemeente is het 
afgelopen jaar gestegen. Er zijn eind november 2012 430 werkzoekende jongeren 

geregistreerd. Een jaar geleden (eind november 2011) waren dat 258 jongeren. Dat betekent 
een stijging van 66,6%. Met name vanaf afgelopen zomer is het aantal bij UWV 

geregistreerde jongeren in Haarlemmermeer in korte tijd zeer sterk gestegen. 

Met name stijging bij jongeren op MBO-niveau 
De situatie op de arbeidsmarkt van jongeren verschilt sterk als gekeken wordt naar het 

opleidingsniveau. Het aantal hoogopgeleide geregistreerde werkzoekende jongeren is laag 
en steeg ook minder in de afgelopen maanden. Eind november 2012 zijn er 40 hoger 

opgeleide werkzoekenden (Het aandeel in het totaal is 9,3%). Het aantal jongeren dat niet 
over een startkwalificatie1 beschikt bedraagt eind november 2012 203 jongeren (een 

aandeel van 47,2%). 

1 
Geen startkwalificatie is het aandeel dat niet meer heeft dan Basisonderwijs, Vmbo of Mbo-1 

als hoogste afgeronde opleiding in het totale bestand niet-werkende werkzoekenden. I) 
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Het aandeel dat op MBO-niveau staat geregistreerd bedraagt 187 jongeren (een aandeel 

van 43,5%). De stijging de afgelopen periode is vooral gereal iseerd bij de jongeren op MBO

niveau (toename het afgelopen jaar met 103% naar 187 geregistreerde jongeren). 

Bij jongeren zonder startkwalificatie was de toename het afgelopen jaar minder sterk met 
gemiddeld met 34% naar 203 jongeren. Onderstaande grafiek verduidelijkt dit. 

Ontwikkeling NWW tot 27 jaar in Haarlemmermeer naar opleidingsniveau 
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- Geen Startkwalificatie 

- MBO-niwau 
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Verklaring en duiding van de ontwikkelingen. 
Bovenstaande gegevens geven de situatie weer van het aantal niet werkende 
werkzoekenden, voor zover bij UWV geregistreerd. Deze registratie geeft slechts bij 

benadering het werkelijke beeld. Jongeren zijn doorgaans starters op de arbeidsmarkt en 
zijn dan wel werkloos, maar hebben geen recht op een WW-uitkering (daarvoor moetje 

WW-rechten hebben opgebouwd en voldoen aan een dagen-eis). Gemeenten verstrekken 

aan jongeren zonder startkwalificatie in principe geen WWB-uitkering, waardoor de 
registratie bij het UWV voor die jongeren vaak niet interessant is (de inschrijving verloopt; of 

men schrijft zich niet eens in bij het UWV WERKbedrijf). De totale omvang van de 
werkloosheid onder jongeren is daardoor voor UWV moeilijk vast te stellen en waarschijnlijk 

dus hoger dan de hiervoor genoemde aantallen. 

Verder is de arbeidsmarkt voor jongeren te kenschetsen als zeer dynamisch. Jongeren zijn 

als starter op de arbeidsmarkt goedkoop en vinden snel werk, maar dat is veelal met een 
tijdelijk contract. Jongeren zijn dus eerder werkloos, maar komen ook weer snel aan de slag. 

De forse stijging de afgelopen maanden wordt in diverse reg io's veroorzaakt door de 

verscherpte focus van gemeenten op (her)inschrijving van WWB-ers. In Haarlemmermeer is 
vastgesteld dat er een forse stijging was van nieuwe instroom in het najaar van 2012. Deze 

ontwikkeling heeft betrekking op jongeren. Voorts laten jongeren, inmiddels in het bezit van 

startkwalificatie, zich (her)inschrijven. Tenslotte is er sprake van jongeren, die zich laten 
registreren om gebruik te maken van de dienstverlening van het UWV, zonder voor een 

uitkering in aanmerking te komen. Deze drie ontwikkelingen hebben bijdragen aan de sterke 
stijging in de tweede helft van 2012. 
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Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, d 


