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IN DEZE WEEK
Is de ‘verloren generatie’ zielig?
Dat jongeren op de arbeidsmarkt het moeilijker hebben dan voorheen is duidelijk. Sinds 2007
verdrievoudigde de jeugdwerkloosheid van 5,7 procent tot bijna 16 procent in maart 2014.
Klagen Nederlandse jongeren met recht over de arbeidsmarkt, of is dit een typisch voorbeeld
van de Nederlandse zeurmentaliteit?
Dat laatste als je het mij vraagt. Tijdens de crisis in de jaren tachtig lag de jeugdwerkloosheid
op haar hoogtepunt rond de zevenentwintig procent. Onderzoek van onder andere het CBS
heeft uitgewezen dat deze generatie in latere jaren een inhaalslag heeft gemaakt op de
arbeidsmarkt, en dat er in dit geval dus eigenlijk niet gesproken kan worden van een ‘verloren
generatie’.
Echter zijn de tijden veranderd, starters zijn verwend. Ze kregen als student studiefinanciering,
een ov-jaarkaart en, in veel gevallen, een toelage van hun ouders. Wanneer ze beginnen met
werken valt dit weg. Denkt u dat we deze generatie als een ‘verloren generatie’ kunnen
beschouwen? Of komt het, net als de situatie in de jaren tachtig, helemaal goed met deze
generatie?
Ons vakantiegeld gaat naar..
Binnenkort ontvangen veel werknemers weer hun vakantiegeld. En daarom komen allerlei
partijen net als ieder jaar weer met onderzoekjes over wat we met ons vakantiegeld doen. En
het antwoord lijkt vooral af te hangen van aan wie je het vraagt.
Zo stelt Vakantie.nl, onderdeel van Sanoma, dat ruim de helft van alle Nederlanders al zijn
vakantiegeld ook daadwerkelijk aan vakanties uitgeeft. Tegelijkertijd zegt Vereniging Eigen
Huis dat eenderde van de huiseigenaren vakantiegeld gebruikt voor de eigen woning. En
vergelijkingssite Spaarrente.nl benadrukt dat banken acties hebben om mensen te verleiden
hun vakantiegeld op de bank te zetten. De banken bieden helaas geen hogere rente, maar
prullaria als mokken, een t-shirt of een Groene Vakantiegids als mensen geld storten. Een wat
neutralere partij, onderzoeksbureau Q&A, zegt dat er ten opzichte van vorig jaarweinig is
veranderd in waar ons vakantiegeld naartoe gaat. 47 procent van de ondervraagden zegt het
geld uit te geven aan vakantie, evenveel als in 2013. 12 procent besteedt het aan iets voor in en
om het huis en 37 procent spaart 't op.
Wij bij Werf komen regelmatig met mensen in contact die hun vakantiegeld gebruiken om hun
openstaande posten te dichten. Dit komt doordat deze verschuldigde partijen hier slim op in
weten te spelen. Juist wanneer de vakantiegelden uit worden gekeerd, laten de schuldeisers
van zich horen.
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