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Maatregelen om meer jongeren aan werk te helpen

Angstbeeld: straks zijn er banen in
het Noorden. Bij de vleet zelfs. Maar
goed opgeleide arbeidskrachten om
ze te vervullen zijn er niet. Jongeren,
vooral in technische beroepen en de
zorg, zijn op dit moment bepaald
niet kansrijk om een baan te vinden
in het Noorden. Zij dreigen een ver-
loren generatie te worden.

Burgemeester Ferd Crone van
Leeuwarden weet er alles van. ,,Mijn
dochter komt straks van de pedago-
gische academie en het ziet er niet
goed uit. Werkloosheid dreigt.’’ Ter-
wijl, net als in techniek en zorg, op

LEEUWARDEN Het Noorden wordt
harder getroffen door de crisis dan
de rest van het land. Voorkomen
moet worden dat een hele genera-
tie jongeren buiten de boot valt.

langere termijn een tekort aan ar-
beidskrachten dreigt. ,,Maar als je
twee jaar moet wachten op een baan,
ga je wat anders zoeken. Dan laat je je
omscholen en ben je verloren voor
je vak. Zonde’’, zegt Crone.

Het plan waarvan de burgemees-
ters van Leeuwarden, Groningen, As-
sen en Emmen gisteren de contou-
ren presenteerden, komt er in feite
op neer dat het Noorden vervroegd
moet spelen dat het al 2019 is. Dat
ouderen al het veld geruimd hebben,
dat jongeren weer massaal hun
plaatsen innemen en dat de con-
junctuur voor een veel betere werk-
gelegenheid zorgt.

Er is steun voor, zeiden de vier
burgemeesters. Steun van minister
Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, PvdA). Belangrij-
ker nog wellicht: steun van Mark
Rutte, de premier van dit land. En
steun van de Tweede Kamer, die in

alsof het
januari van dit jaar een motie van
ChristenUnie-lid Carola Schouten
aannam. De motie ‘verzoekt de rege-
ring een visie te ontwikkelen voor
Noord-Nederland om werkgelegen-
heid te behouden en de economie te
versterken, met bijzondere aandacht
voor de industriesector’.

Er worden plannen gemaakt,
plannen gebaseerd op groei. Vooral
het midden- en kleinbedrijf is nu al-
leen bezig met overleven. De overhe-
den vragen hen vooruit te kijken. De
mensen die dán afscheid nemen
kunnen wellicht nu al – gefaciliteerd
– een dagje per week met pensioen.
Of nu alvast worden ingezet om jon-
geren het vak te leren op de werk-
vloer. Er is geld voor het verhogen
van de mobiliteit. Want meer dan in
andere streken is in het Noorden de
afstand tot het werk een probleem.
De totaal zo’n 52 miljoen euro is ex-
tra, bovenop alle stimuleringsfond-

al 2019
sen – totaal honderden miljoenen –
die er al zijn.

,,We leggen het nu neer’’, zegt Cro-
ne. Maar als de burgervaders er niet
alle vertrouwen in hadden dat het
verzoek gehonoreerd wordt, kwa-
men ze er niet mee naar buiten. ,,Er
is op sommige punten sprake van
onderbesteding’’, aldus Cees Bijl van
Emmen. ,,Het kabinet heeft wel geld,
maar er waren geen plannen.’’

Nu dus wel. Het moet allemaal lei-
den tot een eerlijker verdeling van
de werkgelegenheid over Nederland.
En er liggen kansen, zegt ook loco-
burgemeester Ton Schroor van Gro-
ningen: ,,We accepteren niet dat er
zoveel mbo’ers zijn zonder baan. De
overheid moet inspringen als er
kansen zijn.’’

In september komt premier Rutte
met een kabinetsdelegatie naar het
Noorden. De bestuurders denken
dat het gezellig wordt.
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