MOC Schilderswijk
Veel gezichten, één hart

Stellingen MOC politiek debat werkgelegenheid op 8 november
Stelling 1 - werkgelegenheid ouderen
Het kabinetsbeleid is er op gericht ouderen langer te laten doorwerken. Dit beleid is contrair met het waargenomen patroon dat oudere werklozen een lage kans op werkhervatting hebben. Zonder wijziging van deze arbeidsmarktsituatie zullen ouderen niet langer
doorwerken maar een langere periode in de WW/bijstand zitten voorafgaand aan hun
pensionering. Ergo dit kabinetsbeleid leidt niet tot besparing in sociale lasten alleen tot
een verschuiving (van AOW uitkering naar WW/bijstand uitkering) en verdere stigmatisering van ouderen.
Stelling 2 - anoniem solliciteren
De werkvloer bij bedrijven en overheidsinstellingen moet veel meer een afspiegeling zijn
van de Nederlandse multiculturele maatschappij. In de maanden januari tot en met juni
van dit jaar deed o.a. de gemeente Den Haag een proef met anoniem solliciteren ter voorkoming van discriminatie op basis van culturele achtergrond.
a) Anoniem solliciteren is niet relevant voor bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt omdat een eventuele discriminatie hiermee alleen maar naar een later
tijdstip wordt verschoven, bijvoorbeeld naar het kennismakingsgesprek.
b) Allochtone of oudere werkzoekenden maken veel meer kans wanneer zij eenmaal
face-to-face contact hebben met een werkgever. Anoniem solliciteren is zeker deel
van de oplossing.
Stelling 3 - werkgelegenheid onderkant arbeidsmarkt
In 2015 is circa 20 procent van de allochtone jeugd van 15-25 jaar op zoek naar een baan.
Onder de autochtone jeugd is dit percentage lager, namelijk bijna 9 procent. Daarbij grijpen laagopgeleide autochtone en allochtone jongeren vaak mis bij het zoeken naar een
baan. Ze raken gefrustreerd, ze gaan niet meer naar school, hebben geen baan, geen of
lage uitkering. Er ligt het gevaar op de loer dat ze onzichtbaar worden. De overheid zal
veel energie en geld moeten steken in het creëren van banen aan de onderkant van de
arbeidsmarkt anders zal de rekening die de maatschappij betaalt voor deze onzichtbare
jongeren nog veel hoger zijn dan de kosten voor het creëren van deze banen.
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