VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!
Van de 1,2 miljoen arme mensen in Nederland zijn er 421.000 kind. Dat is een derde van alle
armen. Kinderen hebben een grotere kans op armoede dan volwassenen. Deze cijfers van het
Sociaal en Cultureel Planbureau (april 2016) zijn landelijk, in Friesland liggen de cijfers
hoger. In 2014 groeiden in Friesland bijna 16.000 kinderen op in een huishouden met een
laag inkomen. Dat is 12% - één op de acht kinderen - en daarvan leefden 4.200 kinderen al
langer dan vier jaar in een armoedesituatie. In Leeuwarden gaat het zelfs om 16%, 1 op de 6
kinderen.
Deze situatie stopt niet op het moment dat het kind de volwassen leeftijd van 18 jaar bereikt.
De problemen nemen eerder nog toe. Friesland kent een hoge jeugdwerkloosheid en een groot
aantal jongeren in schuldproblemen. Een toereikend inkomen van jongeren is een belangrijke
oplossing in deze situatie. Maar hoe staat het met de kansen op werk en inkomen?
Jongeren worden door middel van twee regelingen gestimuleerd om met extra steun naar de
arbeidsmarkt begeleid te worden: de Participatiewet en de Wet werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong). De gemeenten (Participatiewet) en het UWV (Wajong) willen
een ‘sluitend’ leerwerkaanbod doen aan de jongeren tot 27 jaar. In de praktijk valt een
groeiende groep jongeren – met name voortijdige schoolverlaters, jongeren die niet
doorstromen naar het HBO en jongeren met een arbeidsbeperking – tussen wal en schip. Dat
geldt zeker voor de jongeren die afzien van een beroep op de Participatieregelingen vanwege
het verplichte leerwerkaanbod, de wachtperiode van 4 weken en de ingewikkelde regels en
procedures. Dit afhaken kan grote financiële problemen betekenen.
Al met al is de situatie van veel jongeren in Friesland niet rooskleurig. Ze hebben solidaire
steun nodig. Het FSU Jongerenteam, ondersteund door de ‘moeder’ organisatie Fries
Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU, wil die graag geven. Wat het team
vooral wil is investeren in een preventieve en samenhangende aanpak van de armoede- en
schuldproblemen. Het FSU Jongerenteam geeft veel voorlichting aan groepen jongeren. Dat
gebeurt in de vorm van workshops met onderwerpen als: schulden, omgaan met geld, op zoek
naar werk, studiefinanciering en inkomenstoeslagen. De workshops worden door het team zelf
ontwikkeld. De voorlichting wordt gegeven op scholen, bij jongerencentra, op beurzen en
open dagen. Op deze manier levert het team een bijdrage aan preventie: voorkomen dat
jongeren in de shit komen. De groepsgerichte voorlichting wordt gekoppeld aan de
persoonlijke hulpverlening: veel jongeren doen na de voorlichting een beroep op advies en
steun. Deze verbinding tussen groepsgerichte aanpak en individuele hulp is kenmerkend voor
de werkwijze van het team.

