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Het PvdA-Jeugd 11-tal 
PvdA Leiden 

Inleiding 
Leiden is een oude stad met veel jonge bewoners. 58.000 kinderen, jongeren en studenten volgen onderwijs in 

Leiden en meer dan de helft daarvan woont in Leiden. Voor jongeren en studenten heeft Leiden nu al veel te 

bieden: in onze stad is het prettig wonen, sporten en uitgaan. Toch kan er nog veel worden verbeterd voor 

jongeren en daar horen we ook graag de Leidse jongeren zelf over. Omdat de PvdA-fractie het afgelopen jaar 

merkte dat er geen duidelijk Leids jeugdbeleid is, zijn we met veel jongeren, jongerenorganisaties en andere 

Leidenaren gaan praten over wat er verbeterd zou kunnen worden voor jongeren in Leiden.  

Te vaak nog heeft de politiek de neiging om jongerenproblematiek te willen oplossen met grote gebouwen en 

dure professionals. Als je naar jongeren gaat luisteren, leer je echter dat die er al genoeg zijn alleen dat daar nog 

te weinig gebruik van wordt gemaakt. Daarom zullen de plannen die wij aandragen meestal geen of weinig 

geld kosten, maar gaat het vooral om het maken van de juiste keuzes en het stellen van de juiste prioriteiten. 

De PvdA gelooft niet in ambtelijke visies en ellenlange beleidsplannen die meteen na publicatie weer in de la 

verdwijnen, anders hadden we makkelijk tientallen pagina’s kunnen vullen met wat er allemaal al wél in Leiden 

gebeurt. De jongeren in Leiden zijn echter veel meer gebaat bij een concrete lijst met problemen en oplossingen. 

Het komend jaar gaat er door de gemeente een uitgebreider jeugdbeleid geschreven worden. Wij hopen dat 

het ditmaal écht een stuk zal worden voor en door jongeren met praktische verbeterpunten. Dit is alvast de input 

daarvoor vanuit de PvdA Leiden en wij zullen het komende jaar ook al zelf met deze punten aan de slag gaan. 

Wij hebben een volledig elftal kunnen formeren, met een 11-tal punten die wij graag zouden willen aanpakken. 

Een breed scala aan belangrijke thema’s voor jongeren van alle leeftijden. 

4-12 jaar 

1. Huiswerkbegeleiding en bijles meer toegankelijk maken 

2. Goed onderhouden sport- en speelplekken in alle wijken 

3. Cultuureducatie voor iedereen bereikbaar 

12-18 jaar 

4. Kwalitatief goed jongerenwerk 

5. Betere kwaliteit beroepsonderwijs 

6. Zorg dragen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking 

18+ jaar 

7. Een Actieplan Werkgelegenheid om jeugdwerkloosheid te bestrijden 

8. Meer aandacht voor zwerfjongeren 

9. Beter woningaanbod voor studenten en starters 

10. Meer ondersteuning voor startende ondernemers en jonge zzp’ers 

11. Elke jongere moet een eerlijke kans hebben op een stageplaats 
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1. Huiswerkbegeleiding en bijles meer toegankelijk maken 
De vraag naar huiswerkbegeleiding en bijles in Leiden is erg groot, maar voor de meeste ouders onbetaalbaar. 

De prijzen die de markt vraagt voor huiswerkbegeleiding en bijles liggen inmiddels tussen de 22,- en 40,- per uur. 

De commerciële partijen die dit aanbieden in de stad, zijn veelal verbonden aan scholen voor voortgezet 

onderwijs of investeren in hun bekendheid in wijken met draagkrachtige ouders. De PvdA vindt het belangrijk dat 

alle kinderen goede ondersteuning krijgen, ook als hun ouders een kleinere portemonnee hebben. 

Scholen hebben laten weten dat er wel degelijk behoefte is aan deze vrijwillige begeleiding. Ouders hebben niet 

altijd de tijd en kennis om hun kind te helpen. De scholen geven aan dat de meeste hulp nodig is voor kinderen 

in groep zeven en acht en vooral ook bij de overgang naar het voortgezet onderwijs, waar het maken van 

huiswerk opeens veel belangrijker wordt. De rol van de gemeente hierin is op dit moment nog klein. De 

gemeente ziet vooral een rol voor scholen en ouders om dit op te lossen. De Onderwijswinkel wordt wel 

ondersteund vanuit het WOZ-fonds en doordat de coördinatrice in dienst is van de Gemeente. 

Problemen: 

 Het vrijwillige, niet-commerciële aanbod in de stad is karig en vooral gericht op gezinnen in de 

‘aandachtswijken’. Er waren vier partijen die vrijwillig huiswerkbegeleiding aanboden, maar ook die zijn 

een stille dood gestorven. De wachtlijst van de Onderwijswinkel, de partij die het meest laagdrempelig is, 

bestaat uit circa 50 kinderen. 

Mogelijke oplossingen/acties: 

 De gemeente kan de kosten voor huiswerkbegeleiding en bijles verlagen door te ondersteunen in de 

huisvestingskosten of andere kostenposten. 

 We moeten zoeken naar creatieve oplossingen waar jongeren vrijwillig helpen en bijles geven. 

Studenten van de Universiteit Leiden hebben bijvoorbeeld al les gegeven op een aantal scholen. We 

moeten jongeren vaker actief benaderen op scholen en zien wie bereid is om vrijwilligerswerk te doen. 

 Verschillende gemeenten, zoals Haarlem, hebben ook een tegemoetkoming voor huiswerkbegeleiding 

of bijles opgenomen in hun minimabeleid. De gemeente Leiden zou dit ook moeten doen. 

 

2. Goed onderhouden sport- en speelplekken in alle wijken 
Buiten spelen is belangrijk voor de gezondheid van jongeren en tegelijkertijd ook goed voor hun sociale 

contacten. Hiervoor is belangrijk dat er voldoende speelplekken in alle wijken zijn en dat die plekken ook goed 

onderhouden zijn. De meeste jongere kinderen zullen ook zeker niet ver van huis willen spelen en het is dus 

belangrijk dat ze vanuit huis relatief snel bij een sport- of speellocatie zijn. Bij de officiële speeltuinen is het dan ook 

belangrijk dat ze vaak genoeg geopend zijn en dat er genoeg ondersteuning is.  

Problemen: 

 Verschillende sport- en speelplekken in de stad zijn vervallen of slecht onderhouden. De PvdA heeft 

eerder al problemen aangekaart bij het Maximapleintje en dat wordt nu gelukkig verbeterd. 

 Sommige speeltuinen zijn nog te weinig geopend en staan niet toe dat vrijwilligers uit de wijk de 

speeltuin beheren, zoals we laatst zagen bij ‘t Zonnestraaltje. 

Mogelijke oplossingen/acties: 

 Alle sport- en speelplekken in de stad moeten goed onderhouden worden. 

 De gemeente zou moeten inventariseren hoeveel speelplekken er zijn per wijk en hoe zich dat verhoudt 

tot het aantal jongeren in die wijk. Waar nodig moeten extra voorzieningen komen. 

 In het Singelpark moet ook genoeg ruimte zijn voor sport en spel. 

 Speeltuinen moeten vaker geopend zijn en meer open staan voor vrijwilligers die willen ondersteunen. 

 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/bubbelstudent-moet-dienend-zijn~a4079180/?akamaiType=FULL&__gda__=st=1434627996~exp=1434628006~acl=%2fbinnenland%2fbubbelstudent-moet-dienend-zijn~a4079180%2f%3fakamaiType%3dFULL%26__gda__%3d%2a~hmac=91efe0bd185059f3006d8b357127efacd9cdc3e0bff3cd7d06e1e5a40510649b
https://leiden.pvda.nl/2014/12/17/aan-de-slag-met-nieuwe-wijkregisseurs/
https://leiden.pvda.nl/2015/05/27/professionals-versus-vrijwilligers-in-speeltuin-t-zonnestraaltje/
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3. Cultuureducatie voor iedereen bereikbaar 
Leiden is al een aantal jaren erg actief op het vlak van cultuureducatie voor jeugd. Voor het basisonderwijs 

bestaan al jaren succesvolle programma’s vol taal, media, kunst, cultureel erfgoed, dans, toneel, musical, muziek 

en kruisbestuivingen (cross-overs) hiertussen. Het overgrote deel van de Leidse basisscholen neemt actief deel 

aan de Cultuur Pakketten van BplusC en Museum en School van Cultuureducatiegroep. Daarnaast zijn er vele 

kleinschalige initiatieven die een plek hebben in het programma van basisscholen in en om Leiden. 

Problemen: 

 Niet alle scholen in Leiden nemen actief deel aan de Cultuur Pakketten. 

 Door bezuinigingen op cultuur dreigen kinderen uit lagere inkomens minder kans te krijgen om kennis te 

maken met cultuur. Denk aan muziekles, dans etc. 

 De kosten voor cultuurprogramma’s zijn vaak hoog. Veel kinderen zijn heel enthousiast over de lessen 

van de combinatiefunctionarissen cultuur, maar als ze dan vervolglessen willen volgen, zijn de kosten 

daarvoor vaak te hoog. 

Mogelijke oplossingen/acties: 

 Zorgen dat cultuuraanbod voor iedereen bereikbaar is en blijft, door scholen te stimuleren om actief 

deel te nemen aan cultuurpakketten. 

 De gemeente zou ook aan andere cultuurinstellingen die subsidie ontvangen, kunnen vragen om 

actiever op scholen te zijn. Zo krijgen kinderen meer cultuureducatie en kunnen instellingen tegelijkertijd 

hun programma’s promoten. 

 Houdt bij de cultuursubsidies goed rekening met kinderen wiens ouders niet zoveel geld te besteden 

hebben, zodat zij ook goede programma’s kunnen volgen. 

 

4. Kwalitatief goed jongerenwerk 
Als je jongeren wilt aanspreken en wilt motiveren, is het belangrijk om niet vanuit het stadhuis plannen te 

verzinnen, maar samen met jongeren plannen te schrijven vanuit de belevingswereld van jongeren. Daar ligt de 

kracht van het jongerenwerk. Het jongerenwerk kan jongeren interesseren voor belangrijke onderwerpen en 

tegelijkertijd zien ze als eerste als er iets niet goed gaat met een jongere. Zeker nu Jeugd- en Gezinsteams meer 

invloed krijgen, kunnen jongerenwerkers helpen om grotere problemen bij jongeren te voorkomen. De PvdA 

heeft daarom in oktober 2014 schriftelijke vragen gesteld, omdat we hoorden dat “er medewerkers van het 

jongerenwerk ziek thuis zitten, gedemotiveerd zijn en dat jeugdhonken leeg staan.” We zien dat daar al wat mee 

is gedaan en dat het jeugdhonk in South Park weer open is, maar we zien graag nog meer verbeteringen. 

Problemen: 

 Door bezuinigingen en een reorganisatie is het binnen de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden 

Holland (SJJMH), zoals het Leidse college het noemt, ‘onrustig’ en is het ziekteverzuim erg hoog. 

Mogelijke oplossingen/acties:  

 De gemeente moet scherp blijven controleren dat het Jongerenwerk geen schade ondervindt door 

bestuurlijke problemen en dat de jongerenwerkers gewoon hun werk kunnen blijven doen.  

 

5. Betere kwaliteit beroepsonderwijs 
Op onze mbo’s worden de vakmannen en vakvrouwen voor de toekomst opgeleid. Toch gebruikt de gemeente 

altijd de universiteit als promotie voor de stad en als voorbeeld voor de Leidse Kennisstad. De PvdA is juist ook 

trots op onze (v)mbo’ers en wil dat de gemeente meer meedenkt over de kwaliteit van het beroepsonderwijs en 

de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. We zien bij de Leidse instrumentmakers School hoe goed het 

mbo kan zijn, maar tegelijkertijd worden ook veel studenten bij het ROC gedupeerd door de financiële malaise. 

Laten wij als gemeente dat beroepsonderwijs ondersteunen voor minder schooluitval en betere baankansen. 

http://www.leiden.pvda.nl/2014/10/14/schriftelijke-vragen-jongerenwerk/
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Problemen: 

 De kwaliteit van het beroepsonderwijs is bij bepaalde studies nog ontoereikend en ook heeft de 

Onderwijsinspectie bij meerdere studies de examenlicentie afgenomen. 

 De onderlinge samenwerking tussen (v)mbo’s en tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt laat nog te 

wensen over. De mbo-scholen concurreren vooral met elkaar en de voorlichting voor studenten kan 

veel beter. De PvdA hoort dat de samenwerking tussen het Da Vinci Lammenschans en het ROC Leiden, 

die in hetzelfde gebouw zitten, nog erg beperkt is. 

 Goede docenten zijn de basis voor een goede school. Bij het ROC Leiden hebben we gezien dat de 

kwaliteit snel omlaag gaat, als er te weinig docenten zijn. 

Mogelijke oplossingen/acties: 

 Het is belangrijk dat leerlingen vanuit het vmbo een goede studiekeuze maken en daarvoor is het 

belangrijk dat ze al vaker een kijkje in de keuken kunnen nemen. Daarom zijn we blij dat de plannen 

voor Buitenschools Leren van Bonaventura Boerhaave ook steun krijgen vanuit de gemeente. 

 De gemeente kan bij de verschillende mbo-instellingen in Leiden blijven benadrukken hoe belangrijk 

goed onderwijs is en ideeën aandragen om de kwaliteit te verhogen. De studies die worden 

aangeboden moeten een goede kans bieden op een stageplaats en op een baan. 

 De samenwerking tussen de verschillende scholen kan nog beter, mbo-instellingen zouden hun studies 

bijvoorbeeld beter op elkaar kunnen afstemmen. De gemeente kan die gesprekken leiden. 

 

6. Zorg dragen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking 
Jongeren met een lichte verstandelijke beperking lijken in Nederland op dit moment een ‘vergeten groep´. Een 

beroep doen op zelfredzaamheid zal bij deze groep niet gaan werken. Hun mogelijkheden zijn te beperkt, 

sociaal en verstandelijk. Waar het voor jongeren in het algemeen al moeilijk is hun opleiding af te ronden, een 

stage te bemachtigen en werk te vinden, is dit alles voor deze groep nog veel moeilijker. Hierdoor kunnen ze 

langdurig aan de kant komen te staan of in de criminaliteit belanden. In een Amsterdams project waarbij de top-

600 van plegers van overvallen en inbraken intensief werden gevolgd, was meer dan de helft licht verstandelijk 

beperkt. Vaak gecombineerd met psychiatrische ziektebeelden. Een gerichte aanpak om deze groep aan de 

slag te krijgen en te houden zal Leiden goed doen en zeker deze jongeren! 

Problemen: 

 Als jongeren met een lichte verstandelijke beperking niet voldoende zorg krijgen, kunnen ze later in de 

problemen komen als ze niet goed kunnen meekomen op school of zelfs in de criminaliteit raken.  

Mogelijke oplossingen/acties:  

 De gemeente moet onderzoeken of de zorg voor deze doelgroep op maat is en of de gemeente er aan 

kan bijdragen om deze groep te ondersteunen. 

 De gemeente moet ook, in samenwerking met scholen, kijken hoe deze groep het best onderwijs kan 

krijgen en hoe ook passend onderwijs kan aansluiten bij projecten rondom buitenschools leren. 

 

7. Een Actieplan Werkgelegenheid om jeugdwerkloosheid te bestrijden 
De PvdA Leiden zet zich al jaren in om de jeugdwerkloosheid in Leiden te bestrijden. Zo hebben wij er jaren op 

aangedrongen dat de gemeente zelf stageplaatsen aanbiedt aan werkloze en/of studerende jongeren. In 2014 

zijn ruim 140 stagiairs geplaatst binnen de gemeente van zowel VMBO, MBO, HBO en WO niveau (zie hieronder). 

Ten tweede werkt de gemeente op initiatief van de PvdA met sociale winst op aanbestedingen – d.w.z. dat 

bedrijven die een klus van de gemeente krijgen een deel van de aanneemsom moeten besteden aan het, 

onder andere, in dienst nemen van jongeren of het aanbieden van een stageplaats of leerwerktraject. Wij zijn 

daar erg blij mee maar er moet nog veel gebeuren.  

http://www.jongenlastig.nl/Actueel/archief-nieuwsberichten/zwakbegaafde-jongeren-zijn-vergeten-groep.dot
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Overzicht 2014 soorten stages en opleidingsniveau: 

Soorten stages & 

opleidingsniveau 

Betaalde 

stages 

Snuffelstages en overige 

onbetaalde stages 

Stage Nieuwe 

Stijl (betaald) 

Totaal 

Vso  4  4 

Vmbo  8  8 

Havo  10  10 

Mbo 13 22 1 36 

Hbo 31 10 10 51 

Wo 12 2 16 30 

Overig/onbekend  4  4 

Totaal 56 60 27 143 

 

In Leiden stonden in 2014 een kleine 600 jongeren geregistreerd als werkzoekenden bij het UWV en ontvingen een 

kleine 200 jongeren (tot 27 jaar) een bijstandsuitkering. De jeugdwerkloosheid in Leiden is relatief laag, maar dit 

wil niet zeggen dat er geen extra aandacht voor nodig is. Staatssecretaris Klijnsma heeft dit jaar 17,8 miljoen euro 

extra beschikbaar gesteld voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid bij 35 centrumgemeenten en ook in Leiden 

zou dat kunnen worden gebruikt om meer jongeren aan een baan te helpen 

Problemen: 

 Vooral leerlingen van het mbo hebben veel moeite om een stageplaats te vinden om zo een start op 

de arbeidsmarkt te kunnen maken of zelfs hun opleiding af te ronden.  

 Van de groep werkzoekende jongeren heeft ongeveer de helft geen startkwalificatie (hoogst afgeronde 

opleiding is basisonderwijs, vmbo of mbo-niveau 1) 

Mogelijke oplossingen/acties:  

 Via een motie heeft de PvdA al eerder opgeroepen tot een Actieplan Werkgelegenheid waarin we 

expliciet hebben gevraagd: “In dit plan niet alleen aandacht te besteden aan de garantiebanen, maar 

ook aan stageplekken en de aanpak van de jeugdwerkloosheid”. 

 De gemeente gaat inspanningen leveren om meer stageplaatsen te creëren bij organisaties waar zij 

mee samenwerkt en/of subsidie aan verleent. Wethouder Witteman heeft in 2009 een convenant met 

het ROC getekend en de PvdA zou graag weten wat daar nu mee wordt gedaan. 

 De gemeente moet jongeren meer terug naar school begeleiden. Het behalen van een startkwalificatie 

is essentieel voor de latere baankans. 

 Ook kunnen we kijken of sportverenigingen meer stageplaatsen aan zouden kunnen bieden.  

 

8. Meer aandacht voor zwerfjongeren 
Een dak boven je hoofd. Voor de meeste jongeren is dat de gewoonste zaak van de wereld, maar voor 

sommigen slechts een droom. Jongeren die voor hun 18e op straat komen te staan, vallen onder Cardea en 

Jeugdzorg en moeten daar worden opgevangen. Echter, op het moment dat ze 18 worden, valt een deel van 

deze zorg weg en staan ze er alleen voor. In totaal zijn er 61 jongeren tussen de 18 en 26 jaar officieel 

ingeschreven bij De Binnenvest, maar waarschijnlijk blijven er ook meerdere jongeren buiten de radar van de 

gemeente. De PvdA vreest dat dit probleem redelijk omvangrijk is - we horen dat het om ongeveer 80 jongeren 

gaat – en daarom vinden we het belangrijk dat dit probleem hoog op de agenda komt te staan en we hier een 

oplossing voor gaan vinden. 

Problemen: 

 Zwerfjongeren vallen vaak buiten de gebruikelijke regelingen. Het is vaak onmogelijk voor hen om vier 

weken lang te solliciteren voordat ze een uitkering krijgen, omdat ze zonder huis en inkomen zitten. Het is 

ook lastig om schuldhulpverlening aan te pakken zolang deze jongeren geen woning hebben en ook 

voor Project JA is het belangrijk dat de deelnemers een eigen adres hebben. 

https://leiden.pvda.nl/2015/03/02/extra-miljoenen-voor-bestrijding-jeugdwerkloosheid/
https://leiden.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1037662/type=pdf/M140108_1_Actieplan_werkgelegenheid_Leidse_regio.pdf
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Mogelijke oplossingen/acties: 

 Er moet op korte termijn meer crisisopvang komen om zwerfjongeren de basis te geven om zich uit de 

problemen te helpen. Zonder een dak boven het hoofd, hebben alle andere pogingen om de 

problemen aan te pakken, waarschijnlijk ook weinig zin. 

 Er moet een duidelijke scheiding komen tussen de opvang voor jongeren die enkel dak en/of thuisloos 

zijn en de opvang voor jongeren met verslavings- of psychiatrische problematiek. Als we willen 

voorkomen dat zwerfjongeren verder in de problemen komen, moeten we ze zo min mogelijk in contact 

brengen met jongeren die hele andere problemen kennen. 

 De opvang voor zwerfjongeren moet een officieel inschrijfadres bieden voor de duur dat ze daar 

verblijven en vandaar uit kan structuur worden aangebracht in het leven van deze jongeren, zodat ze 

op termijn weer zelfstandig kunnen wonen en werken. Voor andere problemen, zoals de 

verslavingsproblematiek of psychische rugzakjes, moet er ook een duidelijke link zijn met de sociale 

wijkteams voor doorverwijzing naar Brijder, GGZ, Project JA, etc. 

 

9. Beter woningaanbod voor studenten en starters 
In de nationale studentenenquête kwam Leiden er weer als één van de slechtste steden uit wat betreft de 

beschikbaarheid en betaalbaarheid van studentenwoningen. We hopen dat dit de komende tijd gaat 

verbeteren, nu enkele grote studentencomplexen de komende jaren gerealiseerd gaan worden. Dan zijn we er 

echter nog lang niet. Aan de ene kant, moet de kwaliteit van studentenkamers ook gewaarborgd blijven; zo 

heeft de ChristenUnie al het probleem rondom huisjesmelkers op de kaart gezet. Aan de andere kant, is er ook 

voor andere jongeren een gebrek aan betaalbare woningen, vooral voor starters en werkloze jongeren. 

Problemen: 

 Studenten moeten soms hele hoge bedragen betalen om in een kamer te mogen gaan wonen en de 

kwaliteit van die woningen laat dan ook nog wel eens te wensen over. Vanuit de gemeente is de 

controle hierop vaak nog beperkt. 

 Jongeren die werkloos zijn, hebben vaak problemen met het huren van een kamer. Via een 

kamerbemiddelingsbureau krijgen ze vaak geen kamer meer en via een makelaar is het ook onmogelijk 

omdat je daar vaak vier keer de maandhuur moet verdienen om in aanmerking te komen en ook nog 

vaak van tevoren al twee keer de huur en eenmalig borg en administratiekosten moet betalen. 

 Er zijn weinig woningen voor startende jongeren (de gemiddelde wachttijd is 5,5 jaar) en doorstroming is 

er ook nauwelijks. Veel jongeren die klaar zijn met hun studie gaan of weer bij hun ouders wonen of 

trekken naar omliggende gemeenten, zoals Den Haag. Door dit gebrek aan starterswoningen, is er vaak 

ook geen opvolg-woonruimte voor jongeren die uit een opvang komen, zoals de Binnenvest, 

Mogelijke oplossingen/acties: 

 We moeten voorkomen dat studenten worden uitgebuit bij het vinden van een kamer. Aansluitend op 

eerder initiatief van de ChristenUnie zou er bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar een keurmerk 

voor huisbazen, zoals ze dat ook eerder in Utrecht door de PvdA is voorgesteld. 

 Het moet makkelijker en betaalbaarder worden voor starters om een huisje in Leiden te vinden. De 

gemeente zou meer gebruik kunnen maken van starterssubsidies om dit te stimuleren. 

 Om ook werkloze jongeren een kamer te laten krijgen, zouden we garantiestellingen via de sociale 

dienst mogelijk kunnen maken of zou de Gemeente contact kunnen opnemen met 

kamerverhuurbureaus om een oplossing te vinden. Het vrijkomen van contigentwoningen duurt vaak 

heel lang en zelfs als een jongere werk vindt, dan is de gemiddelde wachttijd bij Stichting Werkende 

Jongeren ook nog twee jaar. 

 

http://utrecht.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/250/2015/01/SV-Studentencomplex-Zamenhofdreef.pdf
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10. Meer ondersteuning voor startende ondernemers en jonge zzp’ers 
Jongeren in een vroeg stadium kennis laten maken met het bedrijfsleven en ondernemerschap, kan jongeren 

helpen bij een goede voorbereiding op het zelfstandig ondernemerschap, maar kan ook bijdragen aan het 

kennismaken en ontwikkelen van bepaalde skills die de jongeren de rest van hun werkende leven kunnen 

gebruiken. Vanuit VNO-NCW en ABN AMRO is een landelijk initiatief opgezet: Jong Ondernemen. Jong 

Ondernemen biedt jaarlijks een groeiend aantal jongeren de mogelijkheid om gedurende een schooljaar zelf 

een (fictieve) onderneming te starten en te runnen. De jongeren worden begeleid door een docent, een 

accountant en een mentor uit de (ondernemers)praktijk. In Leiden doet het Da Vinci op de Kagerstraat mee aan 

dit project en de school is erg enthousiast over hoe dat gaat. 

Problemen: 

 Ook al vinden we ondernemerschap in Leiden erg belangrijk, toch is het vaak lastig voor startende 

ondernemers om informatie te krijgen over hoe zij al hun administratie moeten regelen. 

 Voor veel startende ondernemers is het ook lastig om rond te komen en is het zeker in het eerste jaar nog 

lastig om het hoofd boven water te houden. 

Mogelijke oplossingen/acties: 

 Het landelijke initiatief Jong Ondernemen is erg succesvol en het zou mooi zijn als meerdere scholen 

daarbij zouden kunnen aanhaken. 

 Binnen het ondernemershuis zou speciale aandacht moeten komen voor jongeren die kennis willen 

maken met ondernemen of vragen hebben over hoe ze een onderneming kunnen beginnen. 

 Het ondernemershuis speelt een rol bij het leggen van de verbinding tussen een nieuwe generatie 

ondernemers en het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door het opzetten van een mentorprogramma en het 

faciliteren van netwerkbijeenkomsten voor jonge ondernemers. 

 De gemeente zou kunnen aansluiten bij de experimenten van Platform31 die kansarme jongeren en 

jonge zzp’ers wil ondersteunen door in lege winkelpanden tijdelijk kantoren voor hen in te richten. 

 

11. Elke jongere moet een eerlijke kans hebben op een stageplaats 
Een van de schrikbarende conclusies uit de Nationale Stagemonitor 2015 luidt dat allochtone studenten in het 

HBO en WO een lagere stagevergoeding krijgen en vaker moeten solliciteren voor ze een stageplek krijgen. De 

PvdA stelde hier in maart al schriftelijke vragen over en de cijfers specifiek voor Leiden laten zien dat de situatie in 

Leiden niet anders is dan landelijk; de arbeidsparticipatie van niet-westerse allochtonen is een stuk lager en ook 

meer niet-westerse allochtonen zitten in de bijstand. Dit geeft aan dat er ook in Leiden nog veel moet gebeuren 

om de positie van niet-westerse allochtonen te verbeteren! 

Problemen: 

 Van de autochtone beroepsbevolking heeft 77,1 procent betaald werk, terwijl van de allochtonen nog 

niet de helft (49,5 procent) werk heeft. Verontrustend is ook dat hoogopgeleide allochtonen veel vaker 

werkloos zijn dan hoogopgeleide autochtonen. Discriminatie lijkt hier dus duidelijk een rol te spelen.  

 Er zitten ook meer niet-westerse allochtonen dan ooit in de bijstand. Eén op de zeven niet-westerse 

allochtonen tussen de 15 en 65 jaar heeft een bijstandsuitkering, onder autochtonen is dat één op de 44. 

Mogelijke oplossingen/acties: 

 Wat de PvdA betreft doet de gemeente geen zaken meer met bedrijven die aantoonbaar hebben 

gediscrimineerd en mag een goed diversiteitsbeleid best een onderdeel zijn van de eisen die wij stellen 

aan een bedrijf of organisatie die een opdracht van de gemeente wil. 

 Het is van groot belang dat mensen melding maken van discriminatie. Hier moet dus meer bekendheid 

aan gegeven worden. 

 Ten slotte zullen we het college vragen in het Actieplan Werkgelegenheid ook specifiek aandacht te 

besteden aan de groep niet-westerse allochtonen jongeren. 

http://www.platform31.nl/nieuws/kansarme-jongeren-zichtbaar-aan-de-slag
http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/05/allochtone-studenten-gediscrimineerd-bij-stage
http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/05/allochtone-studenten-gediscrimineerd-bij-stage
https://leiden.pvda.nl/2015/03/23/pvda-stelt-vragen-over-discriminatie-op-arbeidsmarkt-van-allochtonen/

