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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 10 mei 1984 

De vaste Commissie voor Welzijn en Cultuur' en voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid2 voerden op 11 april 1984 een mondeling overleg met de 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer L. de Graaf, over de 
circulaire sociaal-cultureel beleid en werkloosheid: voorrang voor jongeren 
dd. 26 januari 1984 (zie bijlage). 

De bewindslieden waren vergezeld van de volgende van hun ambtenaren, 
te weten van het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
drs. F. A. van de Roer, plaatsvervangend hoofd van de directie Sociaal-
cultureel werk, drs. K. A. Weeda, adjunct-directeur arbeidsvoorwaarden en 
werkgelegenheid, de heer W. J. Vis, beleidsmedewerker hoofdafdeling 
jeugdbeleid en van de kant van het departement van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de heren drs. A. A. M. van Amelsvoort, hoofd hoofdafde-
ling specifieke voorzieningen, H. P. van Eeuwijk, hoofd afdeling voorzienin-
gen voor werklozen, drs. Th. J. J. Keulen, hoofd hoofdafdeling aanvullende 
werkgelegenheid. 

De commissie heeft de eer van het gevoerde overleg als volgt verslag uit 
te brengen. 

Vragen en opmerkingen uit de commissie 

De heer Lankhorst (P.P.R.) was van mening dat ten aanzien van het ter 
discussie staande onderwerp weloverwogen beleid nodig is gegrond op 
ervaringen en goede inzichten. De circulaire leidde hem niet tot de conclusie 
dat dit ook gebeurd was. Het overleg van heden valt in zekere zin op een 
goed moment. Per 1 april j l . moesten de aanvragen zijn ingediend. De 
bewindsman zal derhalve thans in staat zijn om te melden hoeveel aanvragen 
er zijn, van welke aard, hoeveel gemeenten erbij betrokken en wat de 
gemiddelde kosten zijn. Dit inzicht is nodig voor de beoordeling of het 
nieuwe experimentele beleid, waarvan overigens nog niet zeker is of het 
zal worden voortgezet, ten koste mag gaan van de bestaande projecten. 
Zijn de bewindslieden er werkelijk van overtuigd dat met het bedrag van 
f 15 min. de genoemde doelgroepen bereikt kunnen worden? 

Uit de antwoorden op schriftelijk door hem gestelde vragen (Aanhangsel 
Handelingen Tweede Kamer, 1983-1984, nr. 564) had de heer Lankhorst 
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vernomen dat bij de voorbereiding en de uitvoering van de werkprojecten 
voor werkloze jongeren geen gebruik is gemaakt van de ervaringen 
opgedaan bij de EAJ-projecten, dat geen aansluiting is gezocht bij projecten 
ex artikel 36 WWV en dat er tussen de departementen van Welzijn, Volks-
gezondheid en Cultuur en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen 
coördinatie is geweest. Een en ander geeft aan hoe weinig overwogen het 
beleid is geweest. Hierin dient zodanig verandering te komen dat het 
eerstgenoemde departement voor deze werkprojecten de verantwoordelijk-
heid zal gaan dragen. Een reactie van de bewindslieden stelde hij op prijs. 

Is het waar, zo vervolgde de heer Lankhorst, dat in het kader van de 
projecten ex artikel 36 WWV f 40 min. beschikbaar is? 

De heer Worrell (P.v.d.A.) was van oordeel dat de circulaire van 26 
januari 1984 naast positieve kanten, zoals het bereiken van de genoemde 
doelgroepen, ook negatieve kanten kent: oudere werklozen, die meer dan 
ooit steun behoeven vallen er buiten. De vraag is derhalve gewettigd of de 
regering het beleid op deze wijze mag uitvoeren. 

Hij bracht voorts in herinnering dat reeds sinds 1977 door een meerderheid 
in de Kamer is aangedrongen op een herziening van artikel 36 WWV waar 
het de coördinatie aangaat. Als de berichten juist zijn, zou binnen enkele 
maanden een nieuwe opzet aan de Kamer kunnen worden voorgelegd. 
Waarom loopt de regering daarop met deze circulaire vooruit? Is zij zich 
ervan bewust dat de extra middelen, die op zich terecht voor de genoemde 
doelgroepen worden uitgetrokken, ten koste gaan van projecten voor 
andere en dat de gemeenten niet in staat zijn om de gaten te vullen? Is er 
over het nieuwe beleid overleg geweest met de VNG en het IPO? Zo ja, kan 
de Kamer dan kennis nemen van de verslaglegging? 

De heer Worrell drong erop aan de circulaire in te trekken en eerst de 
gedachtenwisseling af te wachten over het te wijzigen artikel 36 WWV. 
Intussen zullen de extra middelen ter beschikking gesteld moeten worden 
van de bestaande projecten. 

De heer Willems (P.S.P.) merkte vooraf op dat nu de circulaire van 26 
januari 1984 centralistisch beleid betreft, het van zorgvuldigheid zou 
hebben getuigd als de regering de Kamer met het oog op haar controlerende 
taak tijdig de relevante gegevens zou hebben verstrekt. 

Hij leverde eveneens kritiek op het moment waarop de circulaire is 
verschenen, te weten voorafgaande aan de discussie over de wijziging van 
artikel 36 WWV. 

Voorts vroeg hij hoe het voorgestane beleid zich verhoudt tot de bevoegd-
heden van de proefgebieden. 

De coördinatie bij de voorbereiding en de uitvoering van de werkprojecten 
tussen de departementen van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft te wensen overgelaten. Een en 
ander klemt te meer daar de Kamer bij herhaling ervan blijk heeft gegeven 
eerst de EAJ-evaluatie te willen afwachten, alvorens conclusies te willen 
trekken ten aanzien van het wenselijke jeugdwerkloosheidsbeleid. 

Het bedrag (f 15 min.) waar het bij de werkprojecten om gaat, wordt voor 
een deel gehaald uit bestaande projecten en is slechts voor twee jaar 
verzekerd. Het biedt de doelgroepen derhalve weinig perspectief, terwijl de 
bestaande projecten, waarin reeds veel geïnvesteerd was, worden uitgehold. 
De nuttige functie die zij vervullen, als aanloop naar de arbeidsmarkt, 
wordt hierdoor afgesneden. Gemeenten die deze functie zeer waarderen, 
zullen in grote moeilijkheden komen. 

De voorgestane werkprojecten zijn op zich positief te beoordelen. De 
opzet is overigens te beperkt: de leeftijdsgrens (25 jaar) is arbitrair. Bovendien 
zouden ook WAO-ers er gebruik van moeten kunnen maken. 

De circulaire is, zo stelde de heer Willems, een nieuwe stap op weg naar 
de werkverschaffing. Het moment is niet ver meer of uitkeringsgerechtigden 
zullen verplicht worden aan de projecten mee te doen. De minister dient 
deze heilloze weg niet op te gaan. Het stellen van de prioriteit dat een 
werkproject gericht moet zijn op arbeidsmarktperspectieven gaat, zo 
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blijkt uit een IVA-rapport over de perspectieven van kansarme werklozen, 
voorbij aan de realiteit. Voor de groep van jeugdigen die reeds drie jaar 
buiten het arbeidsproces staat is een andere dan de gekozen opzet nodig. 
Wanneer is overigens een standpunt van de regering over dit rapport te 
verwachten? 

Kan de minister garanderen dat het bedrag van f 15 min. door de ge-
meenten niet zal worden aangewend, zoals in het verleden is gebeurd 
(NIMO-enquête), ten behoeve van ambtelijke ondersteuning, en niet terecht 
komt bij de uitvoering van projecten? De circulaire dient derhalve te 
worden ingetrokken totdat duidelijk is welke richting het beleid ter bestrijding 
van jeugdwerkloosheid zal opgaan. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (C.D.A.) vond het positief dat de circulaire van 
26 januari 1984 zich richt op de zwaksten onder de werklozen. Zij hoopte 
dat in het bijzonder de meisjes, jeugdige werklozen uit etnische minder-
heidsgroepen en zij die hun opleiding hebben afgebroken bereikt zouden 
worden. 

Van belang is het tevens vast te stellen dat de minister constateert dat de 
traditionele sociaal-culturele activiteiten hen onvoldoende hebben geholpen. 
De gedachte om SoZa-gerichte activiteiten vanuit WVC te entameren, 
steunde zij. De introductie ervan is echter wel erg plotseling gekomen. 

De bijdrage op zich geeft nog niet voldoende duidelijkheid. Dit geldt 
zowel de termijn als de hoogte ervan. Ook is niet bekend of deze specifieke 
regeling een wettelijke basis zal behoeven. Is het niet zo dat de voorgestelde 
kortingen op de bijdragen aan gemeenten (1984: 70% en 1985: 30%) de 
reeds lopende projecten in gevaar zullen brengen? Erkent de minister dat 
gemeenten die hun budgetten al hebben vastgesteld in de moeilijkheden 
zullen komen? Geldt een en ander niet te meer voor die gemeenten die 
reeds gevorderd waren met een gecoördineerd jeugdbeleid? Wat kan nog 
de betekenis van decentralisatie van bevoegdheden zijn? Geldt overigens, 
zo vroeg zij, de circulaire ook voor de proefgemeenten? 

Ingaande op de mededeling van de minister dat activiteiten in het kader 
van de educatie en de opvang gefinancierd zouden moeten worden in het 
kader van het reguliere sociaal-cultureel werk, wierp zij de vraag op of deze 
mededeling nog een reële betekenis kan hebben nu op die sector aanzienlijk 
gekort wordt. Hoe zal het nieuwe beleid er op het punt van de begeleiding 
en het «leren» gaan uitzien? Bij wie zal de verantwoordelijkheid ervoor 
gaan berusten? 

De minister heeft wellicht gelijk als hij zegt dat in het reguliere sociaal-
cultureel werk de deskundigheid voor de begeleiding van de werkprojecten 
ontbreekt. De vraag is dan wel legitiem waar hij die nu denkt te halen. 

Wat bedoelt de bewindsman met de passage dat de werkprojecten 
rendabel moeten zijn? Is dit vanuit de deelnemers geredeneerd? In principe 
komen alle gemeenten voor toewijzing van middelen in aanmerking. 
Prioriteit zal worden verleend aan die gemeenten waar het werkloosheids-
percentage boven het landelijk gemiddelde ligt. Is de minister zich ervan 
bewust dat een strikte toepassing tot pijnlijke situaties kan leiden? 

Mevrouw Oomen vond de termijn voor aanmelding (1 april 1984) gezien 
het tijdstip van publikatie van de circulaire nogal kort. Is overigens, zo 
vervolgde zij, al iets te melden over de stand van zaken? 

Tot slot vroeg zij of het in de bedoeling ligt om ook jeugdige RWW-ers en 
WAO-ers onder de werking van de circulaire te brengen. 

De heer Dijkstal (V.V.D.) zei, alvorens op de circulaire in te gaan, dat het 
accent zou moeten liggen op een beleid ter bestrijding van de jeugdwerk-
loosheid. Het aanwenden van middelen voor dat doel zal echter pas na 
enige tijd effect kunnen hebben. Bij een eerdere gelegenheid had hij reeds 
namens zijn fractie gewezen op een zekere tegenstrijdigheid in het beleid 
van de minister als hij dit tegelijkertijd richt op decentraliseren en op 
«speerpunten». Ook in de onderhavige zaak wreekt dit zich weer. Een 
duidelijke keuze voor decentralisatie zal het probleem oplossen. 
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Een bezwaar van het circulairebeleid is dat gemeenten nog geruime tijd 
na publikatie van de richtlijnen niet weten of een en ander gecontinueerd 
zal worden. De minister kan op aandringen van de Kamer wijzigingen 
aanbrengen of overgaan tot intrekken. De bestuurlijke verantwoordelijkheid 
komt zodoende in de knel. Terecht richt de bewindsman zijn beleid op de 
jongeren met de minste kansen die niet bereikt worden. Als hij daarvoor 
initiatieven wil honoreren door en voor hen opgezet, moet hij uitleggen 
hoe deze dan nu wel ineens bereikt kunnen worden. Is ook hij niet van 
oordeel dat een en ander toch het beste aan de gemeenten kan worden 
overgelaten? 

Wat het toewijzingsbeleid betreft vroeg de heer Dijkstal of het voornemen 
om voor het ISP-gebied f 3,2 min. te reserveren niet leidde tot doublure in 
het beleid. 

De minister bagatelliseert de problemen in de overgangsfase. Een reactie 
op de vragen van vorige spreekster zei hij af te wachten. 

Gaarne vernam hij van de bewindsman of, en zo ja, in hoeverre werkpro-
jecten concurrentievervalsend werken. 

Tot slot zei hij dat een inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de 
aangemelde projecten wellicht tot een oordeel van zijn kant over de nieuwe 
opzet zou kunnen leiden. 

Antwoord van de minister van Weizijn, Volksgezondheid en Cultuur 

De bewindsman zei verheugd te zijn dat de intensie van het kabinet om 
de doelgroep jeugdige werklozen te benaderen, algemeen wordt onder-
schreven. Het nieuwe beleid was noodzakelijk omdat de traditionele 
instrumenten (arbeidsbemiddeling, educatie) tekort schoten. Een zinvolle 
tijdsbesteding is gewenst; het streven blijft erop gericht perspectief te 
bieden op regulier werk. De praktijk wijst uit dat ook de jeugdigen zelf er 
belang aan hechten. Tussen de betrokken departementen bestaat er geen 
verschil van mening over. De besluitvormi«m is tot stand gekomen na 
overleg met instellingen en gemeentebesturen. 

De beide geldstromen die er ter zake waren te weten f5 min. uit de sfeer 
van WVC en f 10 min. uit het werkgelegenheidsplan 1983-1984, ten behoeve 
van sociaal-culturele activiteiten zijn in het licht van het voorgaande 
gebundeld. De VNG heeft in het bijzonder aangedrongen op die bundeling, 
overigens met de bedoeling gemeenten de vrijheid van besteding te geven. 

Bij de bundeling van de middelen ontstaat inderdaad spanning als 
tegelijkertijd specifieke criteria worden verlangd en tegelijkertijd wordt 
aangedrongen op harmonisatie. Het doel dient te zijn dat de middelen 
terecht komen bij de genoemde doelgroep en niet in ambtelijke begeleiders. 
Enige controle is vereist, voorwaarden zullen derhalve gesteld moeten 
worden. De speelruimte van de gemeenten en instellingen wordt daardoor 
verkleind. Overigens is een en ander in overeenstemming met de wens van 
de Kamer, die tijdens de behandeling van wetsvoorstel 17 373 te kennen 
heeft gegeven, dat deze specifieke uitkering niet in het Gemeentefonds is 
gekomen. 

De kritiek als zouden middelen voor nieuw beleid worden weggehaald bij 
lopende projecten, weerlegde de bewindsman in die zin dat slechts 
gekozen is voor een andere prioriteitsstelling. Uit de reeds aangemelde 
projecten blijkt dat in veel gevallen daarnaar ook is gestreefd. De deskun-
digheid gaat niet verloren. Vrees voor discontinuïteit behoeft niet te 
bestaan. 

De wens van de verschillende sprekers om meer middelen ter beschikking 
te stellen is begrijpelijk. Zij zijn echter schaars. De besteding ervan is 
overigens reeds door de Kamer vastgelegd; hetzelfde geldt voor het stellen 
van de prioriteiten. De middelen hebben incidenteel karakter. Deels hangt 
dit reeds samen met de bron. Belangrijker is echter het uitgangspunt dat de 
projecten zelf een tijdelijk karakter moeten hebben, omdat ze gericht zijn op 
verschaffen van regulier werk. De proefprojecten hebben een ruimer 
armslag gekregen met betrekking tot de uitvoering van artikel 336 WWV. 
Zij kunnen eveneens een beroep doen op de circulaire. 
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Het geld ten behoeve van het ISP-gebied, f3,2 min, maakt onderdeel uit 
van dat bedrag van twee keer f 10 min.; het is daarbinnen ten behoeve van 
het ISP afgezonderd. Er kunnen, zoals de heer Dijkstal heeft verondersteld, 
inderdaad doublures ontstaan. 

De stand van zaken is op dit moment zo, dat de meeste aanvragen 
binnen zijn; (250 aanvragen, die het bedrag van f 10 min. overstijgen), 
enkele gemeenten hebben uitstel gevraagd en verkregen tot 1 mei 1984. De 
indruk is dat er inderdaad een andere prioriteitsstelling is ontstaan. Meer 
gedetailleerde informatie zegde de minister toe per 1 mei aanstaande. 

Ten einde de continuïteit van reeds lopende projecten te waarborgen, zal 
in de overgangsfase 70% van f5 min. daarvoor gereserveerd worden. 

Antwoord van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

De bewindsman antwoordde dat de herziening van artikel 36 WWV ook 
zijns inziens te lang heeft geduurd. Na eerdere positieve adviezen van de 
SER, HRWB, SVR en VNG heeft ook de commissie-Geelhoed zich vanwege 
de verbeterde coördinatie positief uitgelaten over de voorgestelde wijzigin-
gen zijnde enerzijds een uitbreiding van de doelgroep, anderzijds een 
beperking van het voorzieningenpakket. De commissie heeft wel gewezen 
op de noodzaak van beheersing van de overheidsuitgaven en het aspect 
decentralisatie. Een en ander zal leiden tot wijziging van het financierings-
systeem in de richting van budgetfinanciering. 

De gedachte van de heer Willems dat het bij de werkprojecten zou gaan 
om werkverschaffing wierp de staatssecretaris verre van zich. Deze vorm 
van werken met behoud van een uitkering heeft vele positieve kanten. 

Voor concurrentievervalsing behoeft geen vrees te bestaan. In overleg 
met de Stichting van de Arbeid zijn criteria ontwikkeld en wordt aan een 
kaderregeling gewerkt aan de hand waarvan een toetsingscommissie, 
waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zullen zijn, projecten 
zal beoordelen. 

Aan het adres van de heer Lankhorst zei hij nog dat in het kader van de 
sociaal-culturele activiteiten ex artikel 36 WWV in 1982 f 15 min. is besteed. 

Naar verwachting zullen nog dit jaar de resultaten bekend worden van 
onderzoeken zoals daar zijn het onderzoek van ITS met betrekking tot het 
gemeenschapstakenplan, van het IVA naar het verdringingsvraagstuk, van 
de directie coördinatie werkgelegenheidsbeleid van het departement naar 
verschillende soorten werklozenprojecten en van de Rijksuniversiteit van 
Leiden met betrekking tot de EAJ-projecten. 

Nadere discussie 

De heer Lankhorst benadrukte de noodzaak van een betere coördinatie. 
Eén departement (WVC) dient de uiteindelijke verantwoordelijkheid te 
dragen voor de besteding van het bedrag van f30 min. (f 15 min. ex artikel 
WWV en de f 15 min. die heden ter discussie staat). Voor nieuw beleid staat, 
zo blijkt uit het antwoord van de minister, f 11,5 min. ter beschikking voor 
250 aanvragen. Nu enkele gemeenten uitstel hebben gekregen tot 1 mei 
1984, is de vraag van belang wanneer de toewijzingen zullen plaatshebben 
als de bedoeling bestaat de middelen ook metterdaad dit jaar aan te wenden. 

De aanvullende informatie met betrekking tot de projecten zal hij met 
belangstelling tegemoet zien. Beter ware het geweest als dit reeds vóór dit 
overleg was gebeurd. 

Tot slot vroeg hij hoe de toetsing zou worden geëffectueerd. Hoe gaat de 
bewindsman vaststellen of de doelgroepen worden bereikt? 

De heer Worrell zei door het antwoord van de minister niet overtuigd te 
zijn van de juistheid van de gevolgde procedure. Hij achtte het het goed 
recht van de regering om beleid te wijzigen, doch dan zullen betrokkenen 
er tijdig bij betrokken moeten worden. In casu hadden gemeenten hun 
beleid per 1 januari reeds bepaald om op de 26ste van die maand te 
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vernemen dat zij dit dienden te wijzigen. De minister had de mogelijkheid 
moeten geven om dit in de loop van het jaar (ten behoeve van 1985) tot 
stand te brengen. Vervolgens had hij scherp in de gaten moeten houden 
hoe de positie van de andere categorieën dan de gekozen doelgroep 
(jeugdige werklozen) zich heeft ontwikkeld. Dit staat los van de even 
belangrijke vraag of die doelgroep, op zich terecht gekozen, wel bereikt 
wordt. 

Heeft de bewindsman zich gerealiseerd dat beleid niet effectief wordt 
door het enkele feit van de circulaire? Betrokkenen dienen het te dragen. 
Het invullen kost tijd. Voor 1984 resteert na de toewijzing in feite nog 
slechts 4 maanden. De vraag is gewettigd of de meerwaarde van het 
nieuwe beleid zodanig is dat daarvoor reeds bestaande projecten moeten 
worden afgebroken. Waarom, zo vroeg de heer Worrell in dit verband, 
heeft de minister niet de door de staatssecretaris genoemde evaluaties 
afgewacht? 

Concluderend stelde de heer Worrell niet overtuigd te zijn van die 
meerwaarde. De minister doet er derhalve beter aan voor 1984 de bestaande 
projecten te continueren. 

Tot slot vroeg hij of de bewindslieden willen verklaren hoe de coördinatie 
tussen projecten ex artikel 36 WWV en de onderhavige werkprojecten 
geregeld zal worden ? 

De heer Willems stelde vast dat de minister geen goed zicht heeft op de 
praktijk, die uitwijst dat gemeenten de middelen waar het heden om gaat 
aanwenden voor het financieren van formatieplaatsen, maar ook dat 
betrokken werklozen de huidige projecten wel degelijk als zeer zinvol 
ervaren. Een en ander neemt natuurlijk niet weg dat ook werkprojecten 
zinvol zijn. Terecht kiest hij voor de genoemde doelgroep, maar daarvoor 
zouden dan aanvullende middelen beschikbaar moeten komen. De bewinds-
man moet er wel op toezien dat het nieuwe rijksbeleid controleerbaar 
wordt voor het parlement. Het is van het grootste belang om nu reeds te 
weten hoe voorkomen kan worden dat de middelen door gemeenten zullen 
worden gebruikt om ambtelijke werkkracht te financieren. Derhalve kan 
toewijzing niet eerder geschieden dan nadat overleg heeft plaatsgevonden 
met betrokkenen en de gemeenteraden. 

Mevrouw Oomen-Ruijten herhaalde de intentie van de circulaire te 
kunnen onderschrijven. De problemen van beperkte aard, waarover de 
minister in zijn antwoord op de schriftelijke vragen van het lid Lankhorst 
spreekt, komen in feite voor 1984 neer op de korting ten detrimente van de 
bestaande projecten van 30% over f 5 min. Zij was van mening dat dit 
probleem te overwinnen zou moeten zijn. Is het niet mogelijk dit bedrag te 
halen uit de onderbesteding die toch logischerwijs zal optreden nu toewijzing 
van middelen slechts in de loop van het jaar voor de rest van dat jaar zal 
geschieden? 

Voorts zei zij nog gaarne een antwoord te krijgen op haar vraag naar de 
coördinatie tussen het nieuwe beleid en het beleid ex artikel 36 WWV. 

Ten aanzien van het effect van het afzonderen van middelen voor het 
nieuwe beleid op het reguliere sociaal-cultureel werk vroeg zij de bewinds-
man om een notitie. 

De heer Dijkstal achtte de constatering van de bewindsman dat de 
traditionele instrumenten (educatie, arbeidsbemiddeling en het reguliere 
sociaal-cultureel werk) hebben gefaald een belangrijk gegeven. Het 
bevestigt de stelling dat de doelgroep beter op decentraal niveau benaderd 
kan worden. Nader onderzoek hiernaar is niet nodig. 

Terecht zegt de minister dat er een spanningsveld is tussen gericht 
beleid en decentralisatie. Een discussie, zoals die heden wordt gevoerd, 
blijft terugkomen, zolang er geen keuze wordt gemaakt. 

Wat de concurrentievervalsing betreft is het wellicht nog te vroeg om tot 
een oordeel te komen. De regering zal er nauwlettend op dienen toe te 
zien, dat het bedrijfsleven niet in de knel wordt gebracht. 
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De intentie van de circulaire kon de heer Dijkstra onderschrijven, de weg 
waarlangs een en ander zal dienen te geschieden roept twijfels op. Het 
intrekken ervan leidt echter tot nieuwe problemen, zodat het voor 1984 
aanbeveling verdient toch maar voort te gaan, onder de voorwaarde dat 
ruim voor 1985 een notitie de Kamer zal bereiken, waarin inzicht wordt 
geboden in de aard van de projecten en de samenhang met het reguliere 
sociaal-cultureel werk. 

De minister deelde mede dat de 250 aanvragen voortkomen uit evenzoveel 
gemeenten. De toewijzing van middelen op jaarbasis ten behoeve van 
project-plannen van 2 jaar, zal nog voor 15 mei a.s. geschieden. 

In de overgangsfase zal enige soepelheid worden betracht ten aanzien 
van de op de bestaande projecten toe te passen kortingen voor 1984 (30%). 
De minister legde de kritiek op de gevolgde procedure naast zich neer door 
erop te wijzen, dat de gemeenten reeds in september 1983 op de hoogte 
waren gesteld van komende beleidswijzigingen. Bovendien was algemeen 
bekend dat de lopende projecten, zoals overigens alle projecten, van 
beperkte duur waren. 

De notitie waar mevrouw Oomen om heeft gevraagd, zegde de minister 
toe. 

De staatssecretaris zei in antwoord op een vraag van de heer Lankhorst 
dat de plannen met betrekking tot wijziging van artikel 36 WWV niet de 
minister van WVC aanwijzen als verantwoordelijke bewindsman voor de 
werklozenprojecten. Vanwege argumenten van beheersingspolitiek in het 
kader van het sociale zekerheidsbeleid en van het arbeidsmarktbeleid heeft 
het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hier een primaire 
taak. Wel zal tot een goede taakafbakening en coördinatie gekomen 
worden. 

De voorzitter van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, 
Kraaijeveld-Wouters 

De voorzitter van de vaste Commissie voor Welzijn en Cultuur, 
Cornelissen 

De griffier van de vaste Commissie voor Welzijn en Cultuur, 
Bellekom 
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MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR 

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten 

Rijswijk, 26 januari 1984 

Geacht College, 

1. Inleiding 

Een ontwikkeling waarmee alle gemeenten bij hun beleid te maken 
hebben, is die van de groeiende werkloosheid. Steeds meer mensen 
vinden geen plaats meer in het arbeidsbestel. Het gemis aan een betaalde 
arbeidsplaats blijkt op den duur meestal gepaard te gaan met negatieve 
gevolgen als bespreking van sociale contacten, minder ontplooiingsmoge-
lijkheden en meer problemen met de structurering en zinvolle besteding 
van de tijd. Mensen gaan zich daardoor uitgerangeerd en doelloos voelen. 

Gezien de problemen die zich kunnen voordoen bij het uitblijven van 
betaald werk, is voor deze categorie specifiek aanvullend beleid in toene-
mende mate noodzakelijk. Het gaat dan om beleid dat het werklozen 
mogelijk maakt om op een door hen als zinvol ervaren wijze maatschappelijk 
te functioneren, ondanks het ontbreken van een betaalde baan. Een 
gevarieerd pakket aan activiteiten, afgestemd qua inhoud en vormgeving 
op deze doelgroep is daarvoor van essentieel belang. Veel gemeenten zijn 
al op dit gebied actief. In deze brief wil ik aandacht vragen voor een aantal 
ontwikkelingen en knelpunten die in het algemeen in de praktijk geconsta-
teerd kunnen worden. Tevens wil ik aangeven op welke wijze door mijn 
beleid hierop wordt ingespeeld. 

2. Van vrijetijdsbesteding naar werkprojecten 

Reeds een aantal jaren worden activiteiten ontwikkeld die globaal 
gekarakteriseerd kunnen worden met de begrippen vrijetijdsbesteding en 
educatie. Hierbij gaat het om activiteiten zoals recreatieve cursussen, 
cursussen gericht op het verkrijgen van kennis, inzicht en bewustwording, 
beroepskwalificerende activiteiten, voorlichting en informatie, individuele 
hulpverlening en advisering, belangenbehartiging, hobbywerkplaatsen etc. 

De laatste jaren vindt vooral een belangrijke uitbreiding plaats van op 
arbeid toegespitste activiteiten. Gedacht kan worden aan het verrichten van 
vrijwilligerswerk en gemeenschapstaken met behoud van uitkering. In dit 
verband kan een belangrijke groei geconstateerd worden van z.g. werkpro-
jecten. 

Het gaat hierbij om projecten waar werklozen de mogelijkheid wordt 
geboden om - veelal in groepsverband - met behoud van uitkering door 
hen als zinvol ervaren werkzaamheden zonder financiële vergoeding te 
verrichten. Deze projecten blijken vooral goed aan te sluiten op de belang-
stellingssfeer van werkloze jongeren: zij worden gezien als mogelijkheid 
om een maatschappelijke bijdrage te leveren en bovendien als vorm van 
«individuele investering» die de kans op (her)intreding vergroot. 

Afhankelijk van het doel worden binnen het begrip werkprojecten 
verscheidene varianten onderscheiden. Genoemd kunnen worden: 

- projecten waar mensen terecht kunnen om op basis van hun interesse 
in niet verplichtende zin bezig te zijn; 

- projecten waarin het opdoen van werkervaring (eventueel gekoppeld 
aan beperkte scholing) centraal staat; 

- ten slotte: projecten waarin uitdrukkelijk gestreefd wordt naar loonvor-
ming (op termijn). 

3. Differentiatie van de doelgroep (jeugdige werklozen) 

Uit ervaringen van de afgelopen jaren blijkt dat met de diverse activiteiten 
slechts een beperkt percentage van de werklozen wordt bereikt. Bovendien 
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blijkt de groep die deelneemt selectief te zijn samengesteld, in die zin dat 
mensen met normaal al de minste kansen op de arbeidsmarkt ook hier niet 
aan bod komen. 

Tot de relatief kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt worden in het 
algemeen gerekend vrouwen, jeugdigen en etnische minderheden. Voor 
een adequate prioriteitsstelling in het beleid en de uitvoering is die aandui-
ding echter nog te algemeen. 

Zo blijkt dat bij jongeren langdurige werkloosheid voorkomt bij bepaalde 
risicogroepen en in lagere sociale milieus. Tot deze gedupeerde categorie 
behoren veel voor- en vroegtijdige schoolverlaters, schoolverlaters met 
lagere opleidingen (LBO, MAVO) en als uitschieter meisjes meteen 
LNHO-opleiding. Een extra risico lopen ten slotte jongeren afkomstig uit 
minderheden. 

Ondanks het feit dat men in het beleid vaak prioriteit geeft aan kwetsbare 
groeperingen (in dit geval jongeren) worden toch bovengenoemde catego-
rieën feitelijk veelal niet bereikt, omdat de prioriteitsindicatie te algemeen 
is gesteld. Een keuze voor kwetsbare groepen impliceert een nauwkeurige 
analyse en aanduiding van de doelgroep. Verzuimt men dit, dan blijken de 
meest gedupeerde groepen toch uit de boot te vallen. 

Prioriteitsstelling voor de meest kwetsbare groepen heeft ook consequen-
ties voor de inhoud van de projecten die worden opgezet. De wensen en 
behoeften van jongeren zonder een diploma zijn anders dan die van een 
jongere met een LBO-diploma en deze verschillen weer van die van een 
jongere met een MAVO-diploma. Prioriteitsstelling voor kwetsbare groepen 
betekent dus ook, een zorgvuldige differentiatie van de inhoud van projecten. 

Ten slotte vraagt de wijze waarop projecten opgezet worden, aandacht. 
De vaak gehoorde uitspraak dat het beleid moet aansluiten op initiatieven 
van werklozen zelf, blijkt voor deze categorie niet steeds op te gaan. Het 
zelfstandig nemen van initiatieven is slechts voor een beperkte groep 
haalbaar. Juist de meest kwetsbare categorie is daartoe het minst in staat. 
Voor hen is het beter niet te volstaan met een afwachtende houding. Hier 
zal actief voorstructurering van projecten en activiteiten moeten plaatsvin-
den. Bovendien zal de vorming en begeleiding bijzondere aandacht vragen. 

4. Het komend beleid: Bevordering van werkprojecten met nadruk op 
gedifferentieerde groepen jongeren 

Sedert 1976 zijn met behulp van op de rijksbegroting gereserveerde f5 
min. voor sociaal-culturele activiteiten voor niet-(beroepsmatig)-actieven 
diverse initiatieven ontplooid. De opvang van werklozen door middel van 
recreatieve en vormende activiteiten heeft daarbij centraal gestaan. De 
laatste jaren vindt er, bij de besteding van dit geld, een uitbreiding van 
activiteiten plaats op het terrein van werk en werkprojecten. In 1982 en 
1983 is naast bovengenoemde middelen f 10 min. ter beschikking gesteld 
ten behoeve van sociaal-culturele voorzieningen voor jeugdige werklozen. 
Ook voor 1984 en 1985 zijn in het kader van het werkgelegenheidsbeleid 
van de regering hiervoor middelen gereserveerd. 

In toenemende mate blijken op grond van beide maatregelen dezelfde 
soort activiteiten gefinancierd te worden. Daarom is besloten om de 
middelen uit beide financieringsbronnen samen te voegen. In het licht van 
de in de vorige paragraaf geschetste ontwikkelingen en knelpunten zullen 
deze middelen in 1984 en 1985 als volgt worden besteed. 

Sociaal-cultureel beleid voor werklozen kan zich richten op educatie, op 
tijdsbesteding en op arbeid. Op de terreinen educatie en tijdsbesteding 
sluiten de activiteiten nauw aan op het reguliere activiteitenpatroon van 
bestaande organisaties en instellingen als bedoeld in de Rijksbijdragerege-
ling sociaal-cultureel werk. Ik acht het niet gewenst de beperkt beschikbare 
additionele middelen in te zetten ter vermeerdering van deze «reguliere» 
activiteiten. Daar waar initiatieven genomen worden op het terrein van 
werkprojecten blijken deze minder gemakkelijk te passen in het reguliere 
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activiteitenpatroon van bestaande organisaties en instellingen. Bovendien 
ontbreekt daarvoor vaak de specifieke deskundigheid. Meer dan tot nu toe 
het geval is geweest, zal het beleid gericht worden op activiteiten ter 
ondersteuning en stimulering van initiatieven voor en door werkloze 
jongeren in de vorm van werkprojecten. Hierbij wordt gedacht aan activitei-
ten gericht op organisatie-opbouw, begeleiding en de leercomponent. 

Het gaat in het bijzonder om projecten die jongeren in de gelegenheid 
stellen leer- en werkervaring op te doen en zich te oriënteren op de bestaande 
arbeidsmarkt, opleidingsmogelijkheden en de mogelijkheid om in samen-
werking met anderen te streven naar een project met een kostendekkende 
c.q. rendabele bedrijfsvoering. Deze toespitsing is noodzakelijk omdat juist 
de meest kwetsbare groepen jongeren op de arbeidsmarkt - i.c. Iaag- en 
ongeschoolde jongeren met geen of geringe arbeidservaring - die slecht 
gemotiveerd zijn voor deelname aan voorzieningen in het raakvlak van 
school en werk met een cursorisch karakter, door middel van deze projecten 
bereikt kunnen worden. Bovendien is deze toespitsing gewenst in verband 
met het vernieuwende karakter van deze projecten dat kan uitgaan met 
betrekking tot het methodisch werken met deze doelgroepen. Gezien het 
probleem met het bereik van de projecten zal bij de besteding van deze 
middelen prioriteit worden gegeven aan projecten ten behoeve van de 
meest kwetsbare groepen, met name randgroepjongeren en jongeren uit 
minderheden. Zeker wanneer het technisch gerichte activiteiten zijn blijken 
meisjes - hoewel ze belangstelling hebben om aan de projecten deel te 
nemen en de activiteiten te leren - niet te worden bereikt. Willen deze 
projecten voor hen enige betekenis hebben, dan zal een situatie gewaarborgd 
moeten worden waarin zij de kans hebben om deze activiteiten met elkaar 
uit te oefenen. Behalve aan randgroepjongeren en jongeren uit minderheden 
zal bij de besteding van deze middelen dan ook prioriteit worden gegeven 
aan projecten expliciet gericht op meisjes met een beperkte schoolopleiding. 
Voor zover in de projecten de werkzaamheden veelal verricht worden met 
behoud van uitkering zij erop gewezen dat de voorwaarden en aanbevelingen 
die bij de «pro deo-regeling» worden gesteld, ook hier gelden. 

Voor wat betreft de te volgen procedure bij het indienen van een aanvraag, 
alsmede een puntsgewijze opsomming van de beoordelingscriteria verwijs 
ik naar de bijlage. 

Tot slot wijs ik u erop, dat een deel van de middelen (2 x f 10 min.) een 
incidenteel karakter heeft en slechts beschikbaar is voor 1984 en 1985. In de 
loop van 1985 zal op grond van een evaluatie van het beleid worden bezien 
of en op welke wijze voortzetting van het beleid zal plaatsvinden. 

De minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, 
L. C. Brinkman 
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I. Uitgangspunten toewijzingsbeleid 1984 en 1985 

a. Voor een rijksbijdrage komen in aanmerking gemeenten, die een 
aanvraag indienen met betrekking tot projecten waarin jeugdige werklozen 
de mogelijkheid wordt geboden om - in groepsverband - met behoud van 
uitkering werkzaamheden zonder financiële vergoeding te verrichten, 
waarbij in het bijzonder wordt aangesloten bij initiatieven van jongeren 
zelf. Doel van deze projecten is betrokkenen in de gelegenheid te stellen 
om werk- en leerervaring op te doen en zich te oriënteren op de arbeidsmarkt, 
opleidingsmogelijkheden of de mogelijkheid om in samenwerking met 
anderen een kostendekkend project/bedrijf op te zetten. 

De volgende kostensoorten komen hierbij voorfinanciering in aanmerking: 
- huisvestingskosten c.q. inrichtingskosten. Uitgangspunt is dat gebruik 

gemaakt wordt van bestaande sociaal-culturele voorzieningen. Indien het 
gemeentebestuur kan aantonen dat dit niet mogelijk is vanwege het 
ontbreken van dergelijke voorzieningen dan wel het aanwezig zijn van een 
noodzaak voor aparte ruimtelijke voorzieningen, kan worden overwogen, 
rekening houdend met de hiervoor beschikbare, zeer beperkte middelen, 
een bedrag beschikbaar te stellen voor huisvestingskosten op exploitatie-
basis (derhalve geen tegemoetkoming in investeringen); 

- de personeelskosten voor de begeleiding van de deelnemers/sters 
alsmede de kosten voor het verzorgen van cursussen en scholing/vormings-
programma's dienen in principe gefinancierd te worden uit de reguliere 
middelen van het sociaal-cultureel werk. Voor maximaal twee jaar kunnen 
extra personeelskosten voor begeleiding voorfinanciering in aanmerking 
komen, mits wordt aangegeven op welke wijze na die twee jaar in de 
financiering wordt voorzien. Het aantrekken van nieuw personeel dient bij 
voorkeur te geschieden via bemiddeling van het GAB; 

- activiteitenkosten. 

b. In principe kunnen alle gemeenten een aanvraag indienen. 

c. Prioriteit zal worden verleend aan aanvragen van gemeenten waarvan 
het jeugdwerkloosheidspercentage boven het landelijk gemiddelde ligt 
(peildatum 25 november 1983). Het gemiddelde percentage jeugdige 
werklozen gerelateerd aan de totaliteit werklozen: 40,4) en waarvan de 
aanvragen zijn gericht op werkloze jongeren (jongeren onder 25 jaar); in 
het bijzonder randgroepjongeren, jongeren uit minderheden en meisjes 
met een beperkte schoolopleiding. Conform de afspraken gemaakt met de 
Bestuurlijke Commissie Noorden des Lands is f 3,2 min. gereserveerd voor 
besteding in ISP-gebied. 

d. Kosten en projecten die reeds uit andere rijksregelingen worden 
gefinancierd komen niet voor een vergoeding in aanmerking. 

e. De aanvragen kunnen maximaal een periode van twee jaar omvatten. 
Voor alle projecten geldt, dat na afloop van de financiering van rijkswege 
geen exploitatiekosten ten laste van de rijksoverheid kunnen worden 
gebracht. 

f. Aangezien de beleidswijziging van de stimuleringsmaatregel sociaal-
culturele activiteiten voor niet-(beroepsmatig)-actieven van invloed kan zijn 
op het te voeren gemeentelijk beleid, worden gemeenten die in het kader 
van deze regeling in 1983 een rijksbijdrage ontvingen in 1984 en 1985 
(overgangsjaren) - na goedkeuring van de ingediende aanvragen - voor 
respectievelijk 70% en 30% nog in de dezerzijds goedgekeurde activiteiten 
ondersteund. Met de hierdoor vrijkomende middelen zal een aanvang 
worden gemaakt met het in deze brief omschreven te voeren beleid. 
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II. Wijze van indiening van de aanvragen 

Een aanvraag dient ten minste de volgende gegevens te bevatten: 
- concrete omschrijving van de doelstelling van het project; 
- nadere omschrijving van de doelgroep alsmede een indicatie van het 

aantal deelnemers dat men trachtte bereiken; 
- omschrijving van de te verrichten werkzaamheden; 
- gespecificeerde begroting met toelichting. 

De aanvraag dient te worden gezonden aan het ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk, Directie 
Sociaal Cultureel Beleid, onder gelijktijdige toezending van een afschrift 
aan het hoofd van het provinciale bureau Landelijk Contact in uw provincie. 
Dit bureau zal mij van advies dienen. 

Gemeenten die voor een bijdrage in aanmerking willen komen, dienen 
een aanvraag vóór 1 april 1984 in te zenden. 

III. Beleidsmatige en financiële verantwoording 

Een beleidsmatige en financiële verantwoording van het beleid is vereist, 
ledere gemeente die een bijdrage ontvangt dient bij dit ministerie een 
dergelijke verantwoording in. In een toezeggingsbrief zal hierop nader 
worden teruggekomen. 
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