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Geachte mevrouw Hamer,

Op 21 februari 2018 is de motie Gijs van Dijk / Van Weyenberg aangenomen die
de regering verzoekt het SER Jongerenplatform te vragen een ambitieuze
verkenning te laten doen naar de mogelijkheden in het rijksbeleid om jongeren
meer zekerheid te geven en toekomstperspectief te bieden.1
Aanleiding voor de aanvraag is het beeld dat onder (een deel van de) jongeren is
ontstaan dat het in de (participatie-)samenleving voor de huidige generatie
jongeren lastiger is geworden om zich te ontplooien en hun leven op de rails te
krijgen.
Ik onderschrijf het nut van een gedegen verkenning hiernaar en verzoek de Raad,
mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, om
- gebruikmakend van de kennis en kunde bij het SER Jongerenplatform en vanuit
een sociaal-economische invalshoek - in het tweede kwartaal van 2019 een
verkenning uit te brengen aan de hand van de volgende centrale vraagstelling:
In hoeverre zijn jongeren voldoende toegerust om zich te kunnen ontplooien en
om een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te bouwen?
De hoofdvraag is uit te splitsen in de volgende subvragen:
Wat zijn de belangrijkste kantelpunten of grote veranderingen in
levensfases waar jongeren mee te maken (kunnen) krijgen? In hoeverre
zijn benodigde hulpbronnen in verband met deze life events aanwezig?
Waar liggen knelpunten en waar kansen om het potentieel van jongeren
beter te benutten?

1 34775XV nr. 93;
https://www.parlementairemonitor.nI/9353000/l/i9vvii5epmilev0/vkm0pixav2xk
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Hoe zijn de toegang tot onderwijs, de aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt, en ook een leven lang ontwikkelen vormgegeven? Waar
liggen knelpunten en kansen?
In hoeverre ervaren jongeren problemen op de arbeidsmarkt in het
algemeen, welke rol speelt flexibilisering van de arbeidsmarkt hierbij en
hoe is dit specifiek voor jongeren met een migratieachtergrond en voor
jongeren met een beperking? Hoe inclusief is de arbeidsmarkt?
Welke mogelijkheden zijn er - bovenop de inzichten uit het SER advies
'Een werkende combinatie' - voor de combinatie van arbeid en zorg voor
jongeren, met name voor wat betreft de zorg voor kinderen en
mantelzorg?
Welke vaardigheden hebben jongeren voor ondernemerschap nodig en
met welke risico's moeten jongeren (beter kunnen) omgaan?
Hoe staat het met de toegang tot studentenhuisvesting, sociale
woningbouw en de koopmarkt voor jongeren?
Welke rol spelen prestatiedruk en psychische klachten onder jongeren,
zowel tijdens de onderwijsfase als gedurende het werkzame leven en hoe
verhouden deze zich tot de verschillende life events en voorzieningen?
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Ik verzoek de Raad om in de verkenning te starten met een beschrijving van de
huidige life events van jongeren en een overzicht te maken van de
wetenschappelijke literatuur en eerdere relevante publicaties (zoals het RVS
advies 'leeftijdsgrenzen-betere kansen voor kwetsbare jongeren') over mogelijke
knelpunten en kansen gedurende deze levensloopfase en hierbij ook de mogelijke
indicatoren in kaart te brengen die ten grondslag liggen aan het beeld onder (een
deel van de) jongeren dat ontplooiingskansen zijn afgenomen. Vervolgens kan in
kaart worden gebracht hoe de verschillende specifieke beleidsvelden met
betrekking tot onderwijs, arbeidsmarkt, arbeid en zorg, ondernemerschap en
wonen hierop inwerken en waar kansen liggen om het potentieel van jongeren
beter te benutten, hierbij rekening houdend met de diversiteit onder de jongeren
en eventuele verschillen in benuttingspotentieel tussen groepen.
Momenteel wordt er een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) uitgevoerd
naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het IBO wordt naar
verwachting dit najaar opgeleverd en loopt daarmee voor op de verkenning.
Verder richt het IBO zich niet op jongeren in het algemeen, zoals de verkenning,
maar slechts op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. De inhoudelijke
focus ligt daarbij op toeleiding naar de arbeidsmarkt, terwijl de verkenning
meerdere thema's behandelt. Waar nuttig kan bij de verkenning gebruik gemaakt
worden van de inzichten van het IBO.
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