WERKLEERAANBOD VOOR JONGEREN
Bij het Steunpunt ……….kan iedereen gratis terecht met vragen over de sociale zekerheid,
voorzieningen, werk en re-integratie. Vrijwilligers staan mensen met raad en daad terzijde.
Zij behartigen hun belangen en helpen duidelijkheid te scheppen en problemen aan te pakken.
Zoals gebeurde in de onderstaande situatie.
Adiep Mounir is 18 jaar en heeft tien maanden geleden zijn MBO-opleiding Zorg en Welzijn
afgerond. Hij heeft toen de keuze gemaakt om niet door te gaan met een HBO-opleiding, maar
om te gaan werken. Adiep heeft er inmiddels zo’n twintig sollicitaties opzitten. Hij is echter
geen enkele keer uitgenodigd voor een gesprek. Dus nog steeds geen baan. Dat valt Adiep dik
tegen. Hij had verwacht dat hij snel na de opleiding aan het werk zou kunnen komen.
Omdat Adiep geen studiefinanciering meer heeft en zijn ouders geen kinderbijslag meer voor
hem krijgen vraagt hij na enkele maanden een uitkering van de gemeente aan. Hij moet
daarvoor naar het Werkplein. Daar wordt hem verteld dat hij in een aparte
werkloosheidsregeling van de gemeente komt: de Wet investeren in Jongeren, kortweg de
WIJ genoemd. Ook wordt gezegd dat Adiep een werkleeraanbod krijgt. Pas als hij akkoord
gaat met dit aanbod heeft hij recht op een uitkering voor jongeren. Adiep hoort dat hij in een
‘traject’ komt waar hij kan werken met behoud van de uitkering. Maar tot zijn schrik gaat het
om werk dat helemaal niet aansluit op zijn opleiding. Hij wil graag in een buurthuis aan de
slag. Maar daar is geen plek. Daarom moet Adiep voorlopig administratief werk doen bij een
reintegratiebedrijf. Hij doet dat met een groep leeftijdsgenoten die ook in de WIJ zitten. Hij
heeft het gevoel dat hij vooral bezig gehouden wordt met verplicht werk dat hij helemaal niet
leuk vindt. Adiep is heel teleurgesteld. Hij wil een baan in het welzijnswerk en niet in de
administratie. Daar heeft hij toch immers ook de opleiding voor gevolgd. Maar de begeleider
heeft gezegd dat Adiep dit werk moet doen. Als hij weigert dan krijgt hij ook geen uitkering.
Een kennis adviseert Adiep om naar het spreekuur van vrijwillige hulpverleners te gaan. Daar
kan hij de situatie voorleggen en om raad vragen. Dat doet hij.
De spreekuurhouder hoort het verhaal van Adiep. Deze reageert dat hij heel goed begrijpt dat
Adiep teleurgesteld is. En dat het logisch is dat Adiep werk zoekt in het welzijnswerk, daar
heeft hij tenslotte voor geleerd. Maar de regeling WIJ is er voor bedoeld dat jongere
werklozen tot 27 jaar niet thuis blijven zitten. Adiep moet gewoon doorgaan met solliciteren
naar functies waar hij voor opgeleid is. In de tussentijd zal Adiep wel het werkleeraanbod van
de gemeente moeten uitvoeren, al is dat heel ander werk. Adiep hoeft niet direct een andere
opleiding te gaan volgen want hij heeft al een MBO-diploma. De spreekuurhouder wijst er
wel op dat doorgaan met een HBO-opleiding misschien wel zijn kansen op werk vergroot.
Een diploma garandeert niet dat je werk krijgt. Adiep zal daarom ook moeten zoeken naar
ander werk, bijvoorbeeld via uitzendbureaus. Ook werk waar je geen diploma’s voor nodig
hebt. Als het lukt dan kan hij in ieder geval loon verdienen en tegelijk doorgaan met
solliciteren naar banen die hij liever wil. De gemeente hoort wel Adiep te steunen bij zijn
wens om in het welzijnswerk een baan te krijgen. Afgesproken wordt dat Adiep dat nog ’s
goed doorspreekt met de begeleider. Als dat problemen oplevert dan kan Adiep weer op steun
rekenen van het spreekuur!
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