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H BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 januari 2010

Ik informeer u hierbij over de behandeling van een toezegging aan uw
Kamer, gedaan tijdens de wetsbehandeling van de Wet investeren in
jongeren (WIJ) op 29 juni 2009. Ik heb uw Kamer toen toegezegd me te
beraden op de mogelijkheid van het uitvoeren van een bestandsvergelij-
king en nulmeting van het aantal niet-melders om aan de hand daarvan
het succes te kunnen bepalen (Kamerstukken I 2008/09, 31 775).
In de brief «Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid», verzonden op
3 december 20091, heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoe-
ring van enkele moties over de WIJ. Daarbij ben ik ook ingegaan op de
mogelijkheid van een bestandsvergelijking en nulmeting van niet-
melders. Graag wil ik ook uw Kamer hierover informeren.

Ik deel het belang dat uw Kamer hecht aan aandacht voor deze groep. Via
de gegevens van het CBS kan worden berekend dat de groep die geen
onderwijs volgt, niet werkt en ook niet bij de gemeente bekend staat als
werkzoekende in 2007 bijna 5 procent vormde van alle jongeren van 18 tot
27 jaar. Deze groep is divers; hieronder vallen ook pas afgestudeerden,
reizende jongeren en jongeren die via een uitzendbureau naar werk
zoeken. Een nulmeting van het aantal niet-melders zoals uw Kamer
verzocht op 29 juni 2009 is niet beschikbaar.

Het is belangrijk dat gemeenten de jongeren ook echt bereiken. Op het
moment verkennen we de mogelijkheid om de applicatie die het Inlichtin-
genbureau ontwikkelt voor het beter in beeld brengen van voortijdig
schoolverlaters ook geschikt te maken voor niet-melders. Met deze moge-
lijke bestandsvergelijking ondersteunen we gemeenten om niet-melders
in beeld te krijgen.

Daarnaast wil ik gemeenten ondersteunen in het delen van ervaringen op
dit terrein. Naast het SchoolEx-programma zijn wij bij gemeenten en in de
regio’s al verschillende vooruitstrevende plannen en activiteiten tegenge-
komen in de benadering van niet-melders. Wij bekijken momenteel de
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mogelijkheden om de uitwisseling van goede voorbeelden op een effec-
tieve manier tot stand te brengen.

Met deze brief geef ik invulling aan de toezegging aan uw Kamer over
niet-melders in de WIJ. Voor de volledigheid vindt u in de bijlage de
gehele brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het actieplan
jeugdwerkloosheid. Op pagina 10, 11 en 12 worden de aangenomen
moties van de Tweede Kamer en de toezegging aan de Eerste Kamer over
de WIJ behandeld.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma
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