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Aan het Bestuur van de Stichting van de Arbeid 

Datum 4 september 1984 

Hierbij treft u aan de reactie van het kabinet op de aanbevelingen van de 
Stichting van de Arbeid van 13 juli j l. met betrekking tot de bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid. Deze reactie bevat onder meer een voorlopige 
standpuntbepaling ten aanzien van de aandachtspunten zoals aangegeven 
in de rapportage van het tripartite technische overleg. 

Tevens treft u aan het kabinetsplan met betrekking tot de langdurig 
werkloze jongeren. Conform het voorstel in uw brief van 18 juli j l . , stel ik 
voor om op korte termijn over bovenstaande zaken nader overleg te plegen 
ten einde tot definitieve besluitvorming te komen. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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BESTRIJDING JEUGDWERKLOOSHEID 

1. Inleiding 

Binnen het vraagstuk van de werkloosheid vergt de werkloosheidspro-
blematiek met betrekking tot de jongeren bijzondere aandacht. De werk-
loosheid onder jongeren is aanmerkelijk hoger dan onder volwassenen. 
Een groot aantal schoolverlaters is dan ook niet in staat een baan te 
vinden, terwijl eveneens het aantal langdurig werkloze jongeren sterk is 
gestegen. 

Vanuit deze achtergrond hebben op 13 juli 1984 de in de Stichting van de 
Arbeid vertegenwoordigde centrale organisaties van werkgevers en 
werknemers een beroep gedaan op c.a.o.-partijen om in samenhang met 
het Stichtingsakkoord van november 1982 met betrekking tot herverdeling 
van arbeid afspraken te maken over de bestrijding van jeugdwerkloosheid. 

De Stichting van de Arbeid denkt hierbij aan zowel een uitbreiding van 
de werkgelegenheid voor jongeren als aan een extra inspanning die erop 
gericht is om de uitstroom van jeugdigen uit alle vormen en niveaus van 
het onderwijs op te vangen. 

Tevens wordt gedacht aan het aanzienlijk terugdringen van het aantal 
langdurig werkloze jongeren. Om dit alles te kunnen bereiken is de inzet 
van bedrijsleven en overheid noodzakelijk, waarbij door de Stichting van 
de Arbeid wordt gewezen op de betekenis van een selectieve en pluriforme 
aanpak om de gestelde doelstellingen te verwezenlijken. 

In de aanbevelingen van 13 juli j l . worden de volgende mogelijkheden 
aangegeven om het gestelde doel te bereiken: 

- het scheppen van extra arbeidsplaatsen voor jongeren (o.a. in deeltijd) 
- een verdubbeling van het leerlingwezen, conform de aanbevelingen 

uit het «Open overleg» naar aanleiding van het rapport Wagner 
- opleiding van jongeren via bedrijfs(tak)scholen 
- het scheppen van praktijk-leermogelijkheden 
- het scheppen van groeibanen. 
De Stichting van de Arbeid gaat er vanuit dat voor het oplossen van 

eventuele knelpunten, waarbij de overheid als wetgever of als financier een 
rol speelt, het kabinet overleg zal voeren met de Stichting van de Arbeid. 

Tevens wordt het kabinet opgeroepen om met name ten aanzien van de 
langdurig werkloze jongeren met duidelijke beleidsvoornemens te komen 
en daarover in overleg te treden met de Stichting van de Arbeid. 

Het kabinet ondersteunt de aanbevelingen van de Stichting van de 
Arbeid van 13 juli 1984. 

Waar mogelijk wil het kabinet bijdragen aan het realiseren van deze 
aanbevelingen. Dit geldt zowel voor de rol van de overheid als wetgever en 
financier als voor de bijdrage die de overheid kan leveren als werkgever. 

Conform de afspraken in het Voorjaarsoverleg heeft er reeds een triparti-
te-technisch overleg over de bestrijding van de jeugdwerkloosheid plaats-
gevonden. Dit is gebeurd aan de hand van het Industrieplan. Dit overleg 
heeft geleid tot een rapportage met betrekking tot de aandachtspunten die 
voor de overheid in zijn hoedanigheid van wetgever en financier uit het 
Industrieplan voortvloeien. 

Van de kant van de werkgevers en werknemers in de Stichting van de 
Arbeid zijn hierop bij brief van 18 juli 1984 de eerste voorlopige kantteke-
ningen gemaakt bij de rapportage van het tripartite overleg. 

In paragraaf 2 van deze brief zal worden ingegaan op de rapportage van 
het tripartite overleg en op de bijdrage die de overheid als werkgever kan 
leveren aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. In paragraaf 3 wordt 
het kabinetsplan met betrekking tot de langdurig werkloze jongeren 
uiteengezet. 
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2. Reactie rapportage tripartite overleg en bijdrage overheid als werkgever 
aan bestrijding jeugdwerkloosheid 

2.1. Rechtspositie 

In de rapportage van het tripartite overleg wordt geconstateerd dat met 
betrekking tot de minimumloonverplichtingen onduidelijkheid kan ontstaan 
indien naar de mening van partijen de elementen produktieve arbeid en 
zuiver leren niet eenduidig van elkaar zijn te onderscheiden. Hierdoor 
ontstaat het risico dat een afspraak met betrekking tot de beloning van 
jongeren tussen sociale partners, bij toetsing door de rechter als strijdig 
met de Wet minimumloon wordt verklaard. Door ontheffing van de Wet 
minimumloon te verlenen wordt de mogelijkheid van toetsing door de 
rechter teniet gedaan en loopt de afspraak in dit opzicht geen risico meer. 

In de Werkgelegenheidsnota 1983/1984 heeft het kabinet reeds aangege-
vendat het bereid is, met inachtneming van de daarvoor geldende procedures 
een dergelijke ontheffingsmaatregel te treffen. 

Uitgangspunt van het kabinet blijft hierbij dat voor produktieve arbeid in 
ieder geval het minimum(jeugd)loon moet worden betaald. Voor zover er 
een duidelijk onderscheid tussen het leergedeelte en het arbeidsgedeelte 
kan worden gemaakt is er dan ook geen probleem. Een voorziening is 
uitsluitend nodig indien men niet in staat is een duidelijk onderscheid 
tussen leren en werken te maken en er daardoor sprake is van een grijs 
veld. In welke mate er van een dergelijk grijs veld sprake zal zijn wordt door 
de partijen zelf bepaald. 

Het kabinet acht het onwenselijk dat een generieke ontheffing wordt 
verleend voor alle arbeidsovereenkomsten waar sprake is van onderwijs of 
begeleiding, omdat in dat geval ook die arbeidsovereenkomsten onder de 
ontheffing vallen waar het bovengenoemd onderscheid wel kan worden 
gemaakt. 

Het kabinet is bereid de totstandkoming van een ontheffingsbeleid te 
bevorderen waarbij per ca.o. arbeidsverhoudingen niet als dienstbetrekking 
in de zin van de Wet minimumloon worden aangemerkt indien: 

- het arbeidsverhoudingen betreft die mede het geven/ontvangen van 
onderricht en/of begeleiding in het kader van een leerlingplan en/of 
praktijkervaringsplan tot doel hebben. 

- c.a.o.-partijen vaststellen dat er geen duidelijk onderscheid kan 
worden gemaakt tussen het leer- en het arbeidsgedeelte 

- c.a.o.-partijen gezamenlijk een verzoek tot het treffen van een onthef-
fingsbesluit hebben gedaan 

- de Stichting van de Arbeid geen bezwaren ter zake heeft. 

Indien een en ander bij publiekrechtelijke regeling is geregeld kan ook 
ontheffing worden verleend. 

Op basis van de huidige wetstekst dient per verzoek een afzonderlijke 
algemene maatregel van bestuur te worden getroffen. Dit betekent dat de 
behandeling van elk verzoek veel tijd vergt. Zo zal bij elk verzoek de Raad 
van State om advies dienen te worden gevraagd. Een andere mogelijkheid 
is de Wet minimumloon in die zin te wijzigen dat ook ontheffing kan 
worden verleend krachtens een algemene maatregel van bestuur. In dit 
geval worden de voorwaarden in de algemene maatregel van bestuur 
vastgelegd en wordt er per verzoek ontheffing verleend bij ministerieel 
besluit. Deze laatste mogelijkheid heeft mijn voorkeur. 

2.2. Relatie met de sociale zekerheid 

Een goede doorvoering van de jeugdwerkplannen kan op knelpunten 
stuiten in verband met het regiem van de sociale zekerheid. In het tripartite 
overleg is dit aspect aan de orde geweest. Hierbij zijn een aantal uitgangs-
punten geformuleerd. Deze uitgangspunten hebben kort gezegd betrekking 
op het creëren van financieel voordeel voor betrokkenen in vergelijking tot 
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het niet verrichten van activiteiten, op een gelijke behandeling in gelijke 
werkomstandigheden, op het voorkomen van te grote financiële verschillen 
tussen deelnemers van verschillende soorten van activiteiten voor zover 
deze uit het uitkeringsregiem zouden voortvloeien en op het voorkomen 
van afwenteling op collectieve uitgaven. Tevens dienen verschillen in 
vergoeding/beloning, zoals overeengekomen in ca.o.'s niet te verdwijnen 
als gevolg van het sociale zekerheidsregiem. 

Ten aanzien van schoolverlaters is de huidige situatie in grote lijnen als 
volgt. Voor schoolverlaters blijft gedurende een wachttijd van een half jaar 
recht op kinderbijslag bestaan. 

Daarna kunnen zij aanspraak maken op een RWW-uitkering. Gedurende 
de wachttijd bestaat uiteraard ook geen recht op een aanvullende RWW-
uitkering. Begint men met een vervolgopleiding dan zal op grond daarvan 
veelal aanspraak op kinderbijslag ontstaan (afhankelijk van onder meer de 
tijdbesteding en de mate waarin de ouders in het onderhoud van het kind 
voorzien). In dat geval ontstaat geen recht op een RWW-uitkering: er is 
immers geen sprake van werkloosheid. Indien een minderjarige RWW-er 
een opleiding gaat volgen die noodzakelijk is te achten voor de inschakeling 
in het arbeidsproces, dan kan in beginsel de opleiding met behoud van 
uitkering worden gevolgd. In voorkomende gevallen kan aanspraak op 
kinderbijslag ontstaan; bij minderjarigen vervalt dan het recht op RWW. 

Indien met behoud van een RWW-uitkering een opleiding wordt gevolgd, 
dan worden eventuele vergoedingen geheel op de uitkering in mindering 
gebracht. Bij een noodzakelijk te achten opleiding van de betrokkene wordt 
deze vrijgesteld van de «sollicitatieplicht». 

Indien een RWW-er inkomsten uit arbeid heeft, worden deze gedeeltelijk 
vrijgelaten (in de regel voor 25%, tot een maximum van 15% van de voor 
hem geldende uitkering). Zolang de betrokkene nog een (aanvullende) 
RWW-uitkering geniet naast zijn arbeidsinkomsten, geldt voor hem de 
verplichting arbeid te zoeken c.q. aangeboden passende arbeid te aanvaar-
den, waarmee hij geheel uit de uitkering kan geraken. 

Er gelden derhalve verschillende regiems voor 
- het volgen van opleiding (recht op KB óf op RWW) 
- het volgen van opleiding, dan wel het verrichten van arbeid, met een 

(aanvullende) RWW-uitkering. 

Een en ander veronderstelt een duidelijke scheidslijn tussen opleiding en 
arbeid. Met name in de A- en B-stromen kan de vereiste duidelijkheid 
ontbreken. Daarnaast kunnen knelpunten ontstaan met betrekking tot de 
«sollicitatieplicht», wellicht in alle drie stromen. Ten aanzien van de 
vrijlatingen nam als frictiepunt optreden dat de vrijlating met het uitke-
ringsrecht uiteraard vervalt zo gauw als het arbeidsloon de uitkering over-
treft. Er kan dan een inkomensterugval ontstaan van 115% van het 
toepasselijke uitkeringsniveau (loon + aanvullende uitkering) tot het loon 
net op of boven het uitkeringsniveau. Ook de relatie tussen de vergoeding/ 
beloning en het uitkeringsniveau kan bij de instroom een knelpunt gaan 
vormen. In hoeverre deze knelpunten zich gaan voordoen is afhankelijk van 
de wijze en omvang waarop nadere invulling in de praktijk wordt gegeven 
aan de geschetste hoofdlijnen van het Stichtingsakkoord. 

Om die reden is het zinvol enige tijd na de uitwerking van het plan in de 
verschillende sectoren - bij voorbeeld na een half jaar - te bezien welke 
knelpunten zich in de dan gegroeide praktijk blijken voor te doen. Bij deze 
evaluatie kan dan worden aangesloten bij de uitgangspunten, zoals deze in 
het tripartite overleg zijn aangegeven. Ik stel mij voor dat de betrokken 
organisaties in het bedrijfsleven zelf aangeven in welke sectoren uitwerking 
aan het plan is gegeven, op welke wijze dit is gebeurd, en inventariseren 
welke knelpunten in relatie tot de sociale zekerheid worden geconstateerd. 
Via de Rijksconsulenten Sociale Zekerheid kan worden nagegaan welke 
knelpunten zich bij de uitvoerende instellingen voordoen. 
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2.3. Voorzieningenniveau 

2.3.1. Kwaliteit van praktijkopleidingsplaatsen 

De bevordering van de kwaliteit van de praktijkopleidingsplaatsen in het 
leerlingwezen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het 
bedrijfsleven op bedrijfstakniveau en de landelijke organen van het 
leerlingwezen. Het kabinet onderschrijft de hierop gerichte aanbevelingen 
van het Open Overleg (zie paragraaf 5.2. van het Eindrapport Open Overleg). 
Waar nodig en mogelijk zal het streven naar verhoging van de kwaliteit van 
de praktijkopleidingsplaatsen worden ondersteund. Hiervoor zullen door de 
minister van Onderwijs en Wetenschappen de volgende initiatieven 
worden ontplooid: 

- o.a. in overleg met het bedrijfsleven zullen criteria voor de kwaliteit van 
de praktijkopleidingsplaatsen worden geformuleerd, en daarbij zal uiteraard 
ook aandacht worden besteed aan de toepassing ervan 

- in overleg met relevante organisaties van onderwijs en bedrijfsleven 
zullen de (na)scholingsmogelijkheden van praktijkleermeesters en consulen-
ten worden verbeterd en/of uitgebreid 

- de samenhang tussen school- en praktijkcomponent zal worden 
versterkt 

- via versterking van het landelijk stimuleringsbeleid voor het leerlingwe-
zen zullen mogelijkheden ontstaan om meer systematisch in te spelen op 
behoeften aan vernieuwing van bestaande opleidingen danwei aan geheel 
nieuwe opleidingen (dit laatste met name ook met het oog op technologische 
vernieuwingen). 

2.3.2. Financiële consequenties voor de overheid 

De financiële consequenties voor de overheid van aanbevelingen van het 
Stichtingsakkoord hebben met name betrekking op de verhoging van het 
voorzieningenniveau dat samenhangt met de voorgenomen uitbreiding 
van het leerlingwezen. Voor de begroting van Onderwijs en Wetenschappen 
is daarmee een bedrag van 175 miljoen gemoeid. De bouw- en investe-
ringskosten die met deze uitkering gepaard gaan kan Onderwijs en Weten-
schappen binnen de eigen begroting opvangen, voor het resterende deel 
van 122 miljoen wordt de begroting van Onderwijs en Wetenschappen 
exogeen bijgesteld. 

De wegens de uitbreiding van het leerlingwezen benodigde extra middelen 
voor de BVJ kunnen binnen de begroting van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid gevonden worden binnen de middelen voor het aanvullend 
arbeidsvoorzieningen beleid.' 

Van de noodzaak voor een subsidiëring in de kosten van de begeleiding 
van de z.g. praktijkleerplaatsen is het kabinet, mede in het licht van het 
totaal van de beschikbare middelen niet overtuigd. 

Daarnaast heeft uitvoering van het Stichtingsakkoord, overigens afhankelijk 
van de nadere invulling, gevolgen voor de uitgaven voor de sociale 
zekerheid. Enerzijds treden besparingen op in de werkloosheidsuitkeringen 
aan jongeren, anderzijds zal er veelal sprake zijn van een beroep op 
aanvullende bijstand, naast de inkomsten uit deelname aan een der drie 
stromen. 

2.4. Bijdrage van de overheid als werkgever 

Het is van groot belang dat overheid als werkgever zijn aandeel neemt bij 
de uitwerking van de aanbevelingen van 13 juli j l. Door de minister van 
Binnenlandse Zaken is een plan ontwikkeld dat voorziet in een vermeerdering 
van de instroom van jongeren beneden 25 jaar bij de overheid met 50%. 

Een nadere uitwerking van dit plan zal binnenkort aan de ambtenarenor-
ganisaties worden voorgelegd. 

' In totaal is hiermee een bedrag van 138 
miljoen gemoeid, waarvan 108 miljoen ten 
behoeve van de uitbreiding van het leerling-
wezen en 30 miljoen ten behoeve van het plan 
langdurig werkloze jongeren. In de circulaire 
Taakstellend Beleid 1985 aan de directeuren 
van de GAB's is hiermee reeds rekening 
gehouden. 
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Daarna zal ook de Stichting schriftelijk worden geïnformeerd. De overheid 
heeft uiteraard ook een bijzondere betrokkenheid bij de uitvoering van de 
aanbevelingen in de g.+g.-sector, zij het dat hier een duidelijke eerste 
verantwoordelijkheid ligt bij de werkgevers- en werknemersorganisaties in 
deze sector. Het kabinet doet echter een dringend beroep op deze organisatie 
om ook de g. + g.-sector zijn aandeel bij de realisering van dit plan te laten 
leveren. 

3. Bestrijding van langdurige werkloosheid onder jongeren 

3.1. Inleiding 

Bij alle inspanningen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid door 
verhoging van de huidige instroom, zoals omschreven in de aanbevelingen 
van het Bestuur van de Stichting van de Arbeid, dd. 13 juli j l. dient er 
speciaal op gelet te worden, dat de jongeren die thans reeds werkloos zijn, 
niet opnieuw de boot missen. 

Vooral de kans van diegenen onder hen die langer dan twee jaar werkloos 
zijn om op eigen kracht een leer- of arbeidsplaats te vinden, kan niet anders 
dan als uiterst gering worden aangemerkt. Ondanks hun gebrek aan werk-
ervaring, zijn zij door hun hogere leeftijd toch duurder dan schoolverlaters. 
Bovendien gaat hun lange werkloosheidsduur zich in toenemende mate als 
een automatisch selectiecriterium tegen hen keren. In deze kwetsbare 
situatie is het waarschijnlijk dat de zeer langdurige werkloze jongeren niet 
goed bereikbaar zijn via de in het Stichtingsakkoord aangegeven mogelijk-
heden. 

In aansluiting op en in samenhang met het Stichtingsakkoord zijn 
daarom naar mijn mening nadere voorzieningen nodig voor de langdurig 
werkloze jongeren. In hoofdlijnen kan daarbij aan het volgende worden 
gedacht: 

- werkgevers in de markt- en collectieve sector kunnen via het uitzend-
bureau START jongeren onder 25 jaar die 2 jaar of langer werkloos zijn, 
plaatsen op tijdelijke arbeidsplaatsen 

- zij betalen daarvoor een gereduceerd tarief, met het oog op de nadelige 
concurrentiepositie van de langdurig werkloze jongeren 

- de geplaatste jongeren komen niet in dienst bij de werkgever waar 
plaatsing plaatsvindt, maar krijgen een uitzendovereenkomst met de 
Stichting START voor de duur van de activiteiten 

- de jongeren hebben de status van uitzendkracht en een beloning op 
basis van het minimumloon over de gewerkte uren 

- de arbeidsduur van de betrokken jongeren ligt tussen minimaal 20 en 
maximaal 32 uur per week 

- voor de kosten van uitvoering van de eerste fase van het plan is 100 
min. uitgetrokken. 

Aanvullende voorzieningen voor langdurig werkloze jongeren 
mogen de nadere uitwerking van het Stichtingsakkoord en de 
concretisering ervan in afspraken met betrekking tot diverse daarin onder-
scheiden stromen niet belemmeren. Een definitieve invulling van het plan 
kan dan ook eerst geschieden na overleg met de sociale partners. Daarbij 
dient in het oog te worden gehouden dat het Stichtingsakkoord en de 
hieronder voorgestelde aanpak zich voor een belangrijk deel richten op 
twee verschillende doelgroepen: resp. schoolverlaters en zeer langdurig 
werklozen. Over de doelgroep kan nog worden opgemerkt dat onder de 
categorie langdurig werkloze jeugdigen etnische minderheden en meisjes 
meer dan evenredig vertegenwoordigd zijn. 

3.2. Opzet 

De intentie van de hiervoor gegeven hoofdlijnen is de tewerkstelling van 
een zo groot mogelijk aantal langdurig werkloze jongeren, dat wil zeggen 2 
jaar of langer. 
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De achtergrond daarvan is de zorg dat zelfs een eventuele daling van de 
werkloosheid geen verandering zal brengen in hun ongunstige positie op 
de arbeidsmarkt en de vrees dat daardoor een niet onaanzienlijk deel van 
de jongeren permanent verstoken blijft van een deelname aan het arbeids-
proces en een geïsoleerde plaats in het maatschappelijk bestel zal innemen. 

De opzet van het plan voor langdurig werklozen is om door eenvoud in 
de uitvoering en door loonkostensubsidies de barrières voor indiensttreding 
van langdurig werkloze jongeren aanzienlijk te verlagen. Of de opzet die nu 
voor ogen staat toereikend is, kan op voorhand niet worden aangegeven. 
In welke mate de gewenste hoogte van het subsidiepercentage zoals 
beschreven in paragraaf 3.2.2 voldoende is, zal uit de praktijk moeten 
blijken. 

Het ligt daarom in de rede alvorens een definitieve aanvang te nemen 
met de uitvoering van het plan een proefperiode in te lassen waarin een 
beperkt aantal START-bureaus de reacties peilen van met name de markt-
sector op de voorgestelde vormgeving van het plan. Aan de hand daarvan 
zouden bepaalde onderdelen - zoals de subsidiehoogte - meer gefundeerd 
kunnen worden vastgesteld. Het experiment zou beperkt in omvang dienen 
te zijn, opdat evaluatie snel kan plaatsvinden. 

Gelet op de gewenste snelheid lijkt het raadzaam niet meer dan enkele 
START-bureaus, verspreid over stedelijke en landelijke gebieden, aan te 
wijzen voor deze proefperiode. 

Na twee tot drie maanden zouden de ervaringen van de START-bureaus 
geëvalueerd kunnen worden en kan de besluitvorming over de definitieve 
invulling van het plan voor langdurig werkloze jongeren plaatsvinden. 

Vanzelfsprekend is op de gehele opzet het voorbehoud van toepassing 
dat het tripartite samengesteld bestuur van de Stichting START zich bereid 
verklaart aan de gekozen opzet mee te werken. 

3.3. Vormgeving 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de hoofdlijnen van het plan 
ter bestrijding van langdurige werkloosheid zoals geschetst in de inleiding. 
Daarbij gaat het om de vormgeving van het plan zoals die op dit moment 
het meest wenselijk te achten is. De ervaringen opgedaan in de proefperiode 
kunnen tot wijzigingen in de vormgeving leiden. 

3.3.1. Uitzendformule 

De jongeren die in het bedrijfsleven of in de collectieve sector worden 
geplaatst, krijgen geen dienstverband met de betrokken werkgevers, maar 
hebben een overeenkomst met het uitzendbureau START. De gedachte 
achter het hanteren van de uitzendformule is de eenvoud voor de werkgever 
waar plaatsing plaatsvindt. Deze hoeft immers geen personeelsadministratie 
bij te houden. 

Daarnaast zijn ook de formaliteiten bij indiensttreding en beëindiging van 
de uitzendtermijn minder gecompliceerd dan bijeen normaal dienstverband. 
Het hanteren van de uitzendformule zal hopelijk daarmee drempelverlagend 
werken voor de toetreding van langdurig werkloze jongeren. Hopelijk zal 
deze vereenvoudiging het met name ook voor het midden- en kleinbedrijf 
aantrekkelijk maken om in het START-plan te participeren. 

Van belang is nog op te merken dat de kosten van het uitzendbureau 
START voor rekening van de overheid dienen te komen opdat het effect 
van de subsidie aan de werkgever niet ten dele wordt ongedaan gemaakt. 

Deze vorm van tewerkstelling valt onder de werkingssfeer van de Wet op 
het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Het thans op basis van 
deze Wet geldende regiem kent een maximum uitzendtermijn van 6 
maanden (na voorafgaande melding bij overschrijding van een termijn van 
3 maanden). De doelstelling van het plan vergt dat tewerkstelling moet 
kunnen plaatsvinden voor een periode langer dan 6 maanden. Ik ben dan 
ook voornemems aan START hiertoe een dispensatie van het betrokken 
voorschrift te verlenen. 
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Tevens bestaat het voornemen ten behoeve van de realisering van het 
plan aan START dispensatie te verlenen van de voorschriften, welke thans 
het ter beschikking stellen van arbeidskrachten in de bouwsector, resp. in 
de metaalsector (Rotterdam en omstreken; Dordrecht en omstreken) niet 
toestaan. 

Volledigheidshalve: deze dispensatieverlening beperkt zich uitdrukkelijk 
tot de (beperkte) reikwijdte van het START-plan. Een en ander loopt ook 
uitdrukkelijk niet vooruit op uw advisering over de uitzendvoorschriften, 
zoals die in het algemeen met ingang van 1 januari 1985 zullen gelden. 

3.3.2. Subsidie 

De werkgever die een langdurig werkloze opneemt, betaalt aan het 
uitzendbureau START een gereduceerd tarief. Daarin komt de subsidie tot 
uitdrukking die kan dienen om het concurrentienadeel waarin langdurig 
werkloze jongeren ten opzichte van bij voorbeeld schoolverlaters verkeren, 
eniger mate te corrigeren. Zonder een dergelijke correctie is het niet 
aannemelijk dat langdurig werkloze jongeren op grote schaal in tijdelijke 
arbeidsplaatsen worden opgenomen. Voorgesteld wordt deze subsidie vast 
te stellen op 33% van de loonkosten volgens minimumloonnormen. 
Daarenboven zal de overheid de kosten van START voor haar rekening 
nemen. Ofschoon de aanvankelijk geringere produktiviteit en het wegens 
de hogere gemiddelde leeftijd hogere beloningsniveau van de langdurig 
werkloze jongeren wel wijzen op de wenselijkheid van een fors subsidie-
percentage, is een percentage van 33 arbitrair. De proefperiode zal 
aanwijzingen moeten opleveren in hoeverre de subsidie op een adequaat 
niveau ligt. 

3.3.3. Sectoren 

Zowel werkgevers in de markt- als in de collectieve sector kunnen op 
dezelfde voorwaarden deelnemen aan het plan. Deelname is geheel 
vrijwillig. De werkgever die een tijdelijke arbeidsplaats wil laten bezetten 
door een langdurig werkloze jongere kan zich melden bij het uitzendbureau 
START. 

Bestaande concurrentieverhoudingen worden door deze opzet van het 
plan niet aangetast. Door vrijwilligheid van deelname is het niet mogelijk 
een verdeling van de plaatsing van jongeren over sectoren te geven. 

3.3.4. Rechtspositie en arbeidsduur 

De jongeren hebben een rechtspositie analoog aan die van een normale 
uitzendkracht, die normaal voortvloeit uit een dienstverband met START. 
Ten aanzien van het beloningsniveau wordt uitgegaan van een beloning 
tegen minimum(jeugd) loonniveau. Voor zover uit collectieve afspraken 
verplichtingen tot het betalen van een hoger loon voortvloeien, zullen deze 
uiteraard door START moeten worden nagekomen. De subsidie zal echter 
ook in dat geval gerelateerd blijven aan het minimum(jeugd)loonniveau. 

De arbeidsduur van de betrokken jongeren kan variëren tussen een 
minimum van 20 uur en een maximum van 32 uur per week. Dit element 
van arbeidsduurverkorting maakt binnen de beschikbare budgettaire 
middelen het te bereiken aantal jongeren groter. Voorts beweegt zich het 
beloningsniveau bij deze arbeidsduur binnen vergelijkbare grenzen als 
naar verwachting in de overige plannen ter bestrijding van de jeugdwerk-
loosheid. 

3.4. Relatie START met particuliere uitzendbureaus 

De in te schakelen uitzendorganisatie moet kunnen voldoen aan de eisen 
die de uitvoering van het plan stelt op administratief en organisatorisch 
gebied. Zo moet deze organisatie een administratie bezitten, die er op is 
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ingericht de subsidiegelden op verantwoorde wijze te verwerken. De 
organisatie moet de doelgroep goed kunnen bereiken en moet voor de 
doelgroep zelf goed bereikbaar zijn en dus een ruime spreiding van 
vestigingsplaatsen over het gehele land vertonen. Tevens moet het 
administratiesysteem van de bedoelde uitzendorganisatie waarborgen 
bevatten voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de uit 
te zenden werkloze jeugdigen om stigmatisering te vermijden. De Stichting 
START voldoet aan deze voorwaarden. Inschakeling van START tijdens de 
proefperiode heeft daarnaast nog om de volgende redenen de voorkeur. 

Deze privaatrechtelijke rechtspersoon heeft een tripartite samengesteld 
bestuur, werkt in de praktijk nauw samen met de GAB's en heeft ervaring 
met moeilijk plaatsbare werklozen. Na de proefperiode kan worden bezien 
in hoeverre particuliere uitzendbureaus aan de hierboven schetsmatig 
weergegeven, maar nog nader te concretiseren voorwaarden voldoen. 

3.5. Financiële consequenties voor de overheid 

Voor het START-plan heeft het kabinet op de begroting voor 1985 100 
min. ter beschikking gesteld. Daarvan komt 30 min. uit de begroting van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (zie voetnoot blz. 6). 

Met de beschikbare middelen kunnen bij een plaatsingsduur van 1 jaar 
en een arbeidsduur van tussen 20 en 32 uur per week circa 16000 plaatsingen 
van langdurig werkloze jongeren worden gerealiseerd. 

Naarmate de plaatsingsduur of het aantal arbeidsuren per week geringer 
is, kan binnen de beschikbare middelen een groter aantal plaatsingen 
gerealiseerd worden. 

Op dit moment bedraagt het aantal jongeren dat langer dan 2 jaar 
werkloos is, ruim 50 000. Wanneer het gereserveerde bedrag volledig is 
aangewend, ligt het in de rede dat nadere voorzieningen zullen worden 
getroffen. Bij de besluitvorming daarover zal rekening moeten worden 
gehouden met de stand van zaken rond de aanbevelingen van de Stichting 
van de Arbeid, de ontwikkeling van het aantal langdurig jeugdige werklozen 
en de budgettaire consequenties, waarbij gelet zal worden op de bespaarde 
werkloosheidsuitkeringen aan jeugdigen die naar verwachting bij de uit-
voering van het plan voor langdurig werklozen zullen optreden. 
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