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Geachte leden van de Clientenraad Participatiewet,
Op 1 november 2020 is een aantal maatregelen vanuit de Participatiewet met terugwerkende
kracht ingegaan ten behoeve van jongeren. Deze maatregelen zijn ingezet vanwege de
verslechterde positie van jongeren op de arbeidsmarkt naar aanleiding van de corona-crisis.
Middels deze brief willen wij u daar graag over informeren.
In de periode 1 november 2020 tot 1 juli 2021 zal de inkonnensvrijlating ook worden toegepast
bij jongeren tot 27 jaar die deeltijd gaan werken. Daarnaast gaat de wijziging ook over het
vrijstellen van de vrijwilligersvergoeding. Deze maatregel wordt ingezet om de re-integratie en
arbeidsdeelname onder jongeren te bevorderen. Deze maatregel (artikel 31a) wordt
toegevoegd aan de Participatiewet.
Een tweede maatregel betreft de zoekperiode van jongeren. De zoekperiode houdt in dat een
jongere na aanvraag van de uitkering eerst vier weken zoekt naar werk of een opleiding en
daarna pas (met terugwerkende kracht) de uitkering krijgt toegekend. Deze zoekperiode komt
te vervallen voor kwetsbare jongeren. Dit wordt opgenomen als artikel 41a van de
Participatiewet. Het gaat hierbij onder a ndere om jongeren vanuit het PRO/VSO onderwijs,
jongeren die medisch urenbeperkt zijn of tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren. Deze
maatregel wordt ingezet om te voorkomen dat jongeren, tijdens de vier weken wachttermijn,
in financiele problemen komen. In artikel 41b van de Participatiewet wordt beschreven dat bij
jongeren met een korte afstand tot de arbeidsmarkt de zoekperiode ook niet kan worden
toegepast. De klantmanagers van Jouw Unit zullen de zoekperiode van jongeren niet toepassen
wanneer dit leidt tot onwenselijke situaties en de daaruit vloeiende gevolgen (zoals financiele
problemen) worden voorkomen, wanneer jongeren plotseling zonder werk en inkomsten
komen te zitten.
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De beide maatregelen voor jongeren treden met terugwerkende kracht in op 1 november 2020
en zullen van rechtswege vervallen per 1 juli 2021. We hopen u hiermee voldoende te hebben
geInformeerd.

