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> Voorwoord 
 

 

 

De wereld bevindt zich inmiddels vijf jaar in een financiële crisis. De 

effecten daarvan zijn merkbaar. Vooral in Arnhem. Mensen verliezen 

hun baan, maken schulden en komen steeds vaker in de bijstand. Dat 

heeft voor hen enorme consequenties. 

 

Daarom wil D66 Arnhem de komende jaren vol inzetten op ‘werk’. 

Minder mensen de bijstand in, veel meer mensen de bijstand uit. 

Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren zijn we daar nog 

onvoldoende in geslaagd. 
 

 

Een baan geeft mensen inkomen, onafhankelijkheid 

en eigenwaarde. En het spaart de gemeente kosten. 

Een procent minder uitkeringen scheelt de gemeente 

een miljoen euro per jaar. Voldoende reden om hier 

samen met alle andere partijen in de raad en de stad 

echt werk van te maken. 

Op de volgende pagina’s staat eerst een analyse van 

de bijstand in Arnhem. Dat onderstreept de urgentie. 

Vervolgens doet D66 Arnhem zeven concrete voor-

stellen. Daar willen wij de komende jaren mee aan de 

slag. 
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> Analyse:  
Steeds minder hens aan dek 

 

 

 

Arnhem kent een zorgelijk hoog aantal mensen met een bijstandsuitke-

ring. Ruim 10% van de huishoudens tot 65 jaar. Daarmee staat Arnhem 

op de achtste plaats van alle gemeenten in Nederland! 
 

 

Dat aantal stijgt ook nog eens enorm. Van 5.260 in 

januari 2011 naar 6.160 in juli 2013. Een stijging van 

900 uitkeringen in 2 jaar. In geld uitgedrukt kost die 

stijging de gemeente jaarlijks 12 miljoen euro extra. 

Gelukkig wordt de gemeente gecompenseerd voor de 

landelijke trend. Maar als het bijstandsgebruik in 

Arnhem harder stijgt dan landelijk, is er wel een echt 

financieel nadeel. 

 

Helaas blijkt dat laatste het geval te zijn. Arnhem 

doet het slechter dan Nederland. Van januari 2011 

naar juli 2013 is in Arnhem het aantal uitkeringen 

met 17% gestegen, terwijl dit landelijk ‘maar’ 12% 

bedraagt. Ook als je alleen maar naar de 38 grootste 

gemeenten van Nederland kijkt, is de stijging slechts 

11%. De beste gemeente uit dat rijtje is Schiedam, die 

zelfs een daling weet te realiseren. 

Het werkloosheidscijfer is vaak een goede voorspeller 

voor de groei van het aantal bijstandsuitkeringen. 

Ook dat stemt voor Arnhem pessimistisch. Het lan-

delijk percentage werklozen binnen de beroepsbevol-

king is sinds het begin van de crisis in 2008 gestegen 

van 3,8% naar 6,4% in 2012. Voor Arnhem gaan die 

cijfers van 4,8% naar 9,4%. Bijna een verdubbeling! 

 

Arnhem staat qua bijstand dus bijna bovenaan in 

Nederland. En Arnhem is ook nog eens een flinke 

stijger. Genoeg reden om het aan het werk helpen 

van mensen de komende jaren een centraal thema te 

laten zijn. 

 

 

Bron: CBS, zie http://bit.ly/1f12G6z   

http://bit.ly/1f12G6z
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> De voorstellen van D66 op een rij 
 

 

 

1. De gemeente spreekt consequent over het vinden van werk. Niet 

over het krijgen van een uitkering. Dat laatste is pas aan de orde als 

het zoeken naar werk langere tijd in beslag neemt. 

 

2. Samen met de gemeente wordt een inschatting gemaakt hoelang het 

zoeken naar werk zal duren. Voor die duur wordt een uitkering ver-

strekt. Als na afloop nog geen werk gevonden is, wordt het traject 

opnieuw opgestart. 

 

3. We maken convenanten met sectoren in de arbeidsmarkt. Als zij 

Arnhemmers uit de bijstand weten te halen, levert de gemeente een 

tegenprestatie. 

 

4. De arbeidsmarkt is regionaal, dus organiseer de bemiddeling ook 

regionaal. 

 

5. Zorg voor een flinke stijging van het aantal stageplaatsen, zodat de 

jeugdwerkloosheid bestreden kan worden. Neem als gemeente weer 

jongeren aan. 

 

6. Versterk samen met de provincie het Platform Onderwijs en 

Arbeidsmarkt (POA) regio Arnhem 

 

7. Laaggeletterde of ongeletterde werkzoekenden krijgen een aanbod 

om hun taalvaardigheid te verbeteren.  
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> 1. Naar de gemeente voor werk,  
niet voor een uitkering  

 

 

 

Het vinden van werk moet centraal staan. Een ge-

meente zorgt dus niet voor uitkeringen, maar helpt 

bij het vinden van werk. Je komt dus niet bij de ge-

meente voor een uitkering, maar je komt voor hulp 

bij het zoeken naar werk. Dat moet de attitude zijn. 

En natuurlijk kan de gemeente iemand tijdens deze 

zoektocht van inkomen voorzien. 

 

Veel mensen zien de gemeente op dit moment als een 

uitkeringenfabriek. Als iemand nu bij de gemeente 

Arnhem zoekt naar het woord ‘uitkering’, dan krijgt 

hij dit als eerste resultaat:  

 

 

Als het aan D66 ligt wordt dat in de toekomst zo:  

 

 

Ook bij de balie zou er zo gereageerd moeten worden:  

“Ik kom voor een uitkering.” 

“Dan mag u zich melden bij het werkloket.” 

 

Of via de telefoon:  

“Hoe kan ik een uitkering krijgen?” 

“Ik begrijp dat u op zoek bent naar werk?” 

 

Er zijn echt verschillen tussen gemeenten op dit 

punt. Links hieronder de gemeente Arnhem die zoek-

resultaten geeft als “Waar vraag ik een uitkering 

aan?” en “Wanneer kan ik een uitkering aanvragen?” 

Aan de rechterkant de gemeente Schiedam met resul-

taten als “Werk is belangrijker dan het aanvragen van 

een uitkering.” en “Een van de voorwaarden om bij-

stand te krijgen is dat u een baan vindt...” 

 

Schiedam heeft van alle grote steden over de laatste 

jaren de kleinste groei van het percentage bijstands-

uitkeringen laten zien. 

 

 

Voorstel 1:  

De gemeente spreekt consequent over het vinden van werk. Niet over 

het krijgen van een uitkering. Dat laatste is pas aan de orde als het 

zoeken naar werk langere tijd in beslag neemt.  
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> 2. Een uitkering is tijdelijk 
 

 

 

Iemand die niet kan werken, heeft ondersteuning 

nodig. Maar niet kunnen werken is in de meeste ge-

vallen tijdelijk. Sollicitaties lukken niet, er zijn per-

soonlijke omstandigheden of er is omscholing nodig. 

Dat wil niet zeggen dat mensen duurzaam van de 

overheid afhankelijk zijn. Dat gevoel zouden we als 

overheid dan ook niet moeten geven. 

 

Iemand meldt zich bij de gemeente, omdat hij werk 

zoekt. Dat lukt niet meteen. Dan is het logisch dat 

deze inwoner een tijdje ondersteund wordt. Samen 

met hem wordt een inschatting gemaakt hoe lang de 

zoektocht naar werk zal duren. Bijvoorbeeld: Eerst 

enkele maanden omscholen, daarna enkele maanden 

sollicitaties en waarschijnlijk binnen een half jaar 

werk. Dan geeft de gemeente ook voor (maximaal) 

een half jaar het recht op een uitkering. 

 

Natuurlijk blijft de gemeente een verantwoordelijk-

heid houden. Als er na afloop van de samen vastge-

stelde periode nog steeds geen werk is, blijft het recht 

op een uitkering bestaan. Maar wat D66 betreft komt 

er dan wel opnieuw een gesprek. Opnieuw een aan-

vraag voor een uitkering. Opnieuw samen beoordelen 

hoe het traject naar werk er dan uitziet. En opnieuw 

een tijdelijke periode. 

 

Met deze systematiek geeft de gemeente een duidelijk 

signaal af: een uitkering is een tijdelijke ondersteu-

ning. De duidelijke einddatum geeft een prikkel om 

voor die tijd werk gevonden te hebben. Indertijd was 

immers samen met de gemeente vastgesteld dat het 

binnen die periode doenlijk zou moeten zijn. Natuur-

lijk is de datum niet fataal, maar het is beter dan een 

jarenlange, eentonige zoektocht van wekelijkse solli-

citaties. Einddata, ook al zijn ze cosmetisch, doorbre-

ken het zich voortslepende patroon. 

 

De gemeente Amsterdam heeft onderzoek gedaan 

naar dit systeem. Het is de vraag in hoeverre de wet 

op dit moment ruimte laat aan gemeenten om een 

uitkering telkenmale tijdelijk te verstrekken. Wan-

neer de wet totaal geen mogelijkheid biedt, zal D66 

via de landelijke lijn bepleiten hier wijzigingen in aan 

te brengen. 

 

 

 

 

Voorstel 2:  

Samen met de gemeente wordt een inschatting gemaakt hoelang het 

zoeken naar werk zal duren. Voor die duur wordt een uitkering ver-

strekt. Als na afloop nog geen werk gevonden is, wordt het traject 

opnieuw opgestart.  
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> 3. Daag de arbeidsmarkt uit 
 

 

 

Elke bijstandsuitkering kost de gemeente ongeveer 

13,5 duizend euro per jaar. Maar het omgekeerde is 

natuurlijk ook waar. Elke Arnhemmer die we uit de 

bijstand krijgen, levert de gemeente 13,5 duizend op. 

Dat is voor de gemeente een financiële prikkel om zo 

veel mogelijk Arnhemmers aan het werk te krijgen. 

 

D66 Arnhem wil die prikkel ook bij het bedrijfsleven 

zelf neerleggen. Wij willen sectoren in de arbeids-

markt uitdagen door met hen een prestatie af te 

spreken. Als die gehaald wordt, levert de gemeente 

een tegenprestatie. Iets waar de desbetreffende sec-

tor op zit te wachten. Die tegenprestatie mag de ge-

meente geld kosten, want de afname in de bijstand 

levert ook geld op. 

 

Een voorbeeld maakt dit duidelijk. We spreken met 

de ondernemers in de binnenstad dat zij de komende 

vier jaar ten minste honderd Arnhemmers uit de bij-

stand halen. Dat levert de gemeente dan ruim een 

miljoen per jaar op. Maar als die honderd gehaald 

wordt, levert de gemeente ook een tegenprestatie. 

Bijvoorbeeld door met een miljoeneninvestering het 

centrum aantrekkelijker te maken voor de consu-

ment. Daar hebben de ondernemers weer baat bij. 

Die afspraken leggen we vooraf vast in een conve-

nant. Goed voor de sector, goed voor de gemeente en 

vooral goed voor de mensen zelf. 

 

 

Voorstel 3:  

We maken convenanten met sectoren in de arbeidsmarkt. Als zij 

Arnhemmers uit de bijstand weten te halen, levert de gemeente een 

tegenprestatie. 
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> 4. De arbeidsmarkt is regionaal 
 

 

 

Mensen vinden hun baan vaak niet in de gemeente 

waar ze wonen. Voor werk is men tegenwoordig 

graag bereid enige afstand te reizen. Met het huidige 

aanbod aan vervoer is dat ook goed mogelijk. Tegelij-

kertijd blijven sociale diensten vaak vanuit de eigen 

gemeentelijke schaal opereren. Daardoor raakt de 

arbeidsbemiddeling versnippert. 

 

In de regio Nijmegen heeft men enkele maanden 

geleden de keus gemaakt voor een regionaal werkbe-

drijf. Een regionale sociale dienst, waar mogelijk ook 

de sociale werkvoorziening bij aan gaat sluiten. Die 

keus zou Arnhem samen met de regiogemeenten ook 

moeten maken. Liever vandaag dan morgen. 

 

 

 

 

 

Voorstel 4:  

De arbeidsmarkt is regionaal, dus organiseer de bemiddeling ook 

regionaal. 
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> 5. Stages als stap naar een baan 
 

 

 

Het rapport van het bureau CAB Groningen van 

maart 2013 over de arbeidsmarkt in de regio Arnhem 

gaf als aanbeveling: “Om jongeren in het arbeidspro-

ces te krijgen zijn voldoende stage- en leerwerkplaat-

sen onontbeerlijk; er kan ook gedacht worden aan de 

mogelijkheid van verlengde stages na afstuderen.” 

De pensioneringsgolf is onafwendbaar. De komende 

jaren zullen vele ouderen de arbeidsmarkt verlaten. 

Op enig moment slaat de werkloosheid om in krapte 

op de arbeidsmarkt. Het is dus een investering in de 

toekomst om jongeren nu al werkervaring te geven. 

De gemeente is zelf ook werkgever. De afgelopen 

jaren is het aantal ambtenaren met honderden terug-

gebracht. Er werden nauwelijks nieuwe ambtenaren 

aangenomen. Wat D66 Arnhem betreft gaat de ge-

meentelijke vacaturedeur de komende jaren op een 

kier. Door nieuwe instroom direct te koppelen aan 

mensen die op termijn met pensioen gaan, investeert 

de gemeente ook in haar eigen toekomst. 

 

 
 

Voorstel 5:  

Zorg voor een flinke stijging van het aantal stageplaatsen, zodat de 

jeugdwerkloosheid bestreden kan worden. Neem als gemeente weer 

jongeren aan.  
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> 6. Uit school meteen naar werk 
 

 

 

Het OKA adviseert de gemeente de aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.  

 

Ook het rapport van het bureau CAB uit Groningen 

van maart 2013 over de arbeidsmarkt in de regio 

Arnhem gaf als aanbeveling: “Geef voortdurende 

aandacht aan de match tussen de vraag vanuit de 

arbeidsmarkt en het aanbod vanuit de onderwijsin-

stellingen. Inventariseer wat kansrijke beroepen zijn 

en kijk waar de krapte op de arbeidsmarkt zit en wel-

ke opleidingen daarbij passen. In het verlengde hier-

van: school op banen die er toe doen en niet op voor-

raad, maar kies je horizon daarbij niet te krap. Zo 

gaat het op korte termijn niet goed in de bouw, maar 

zullen er zich bij een aantrekkende economie daar 

zeker weer baanopeningen voordoen. Maak opleidin-

gen niet te smal, maar biedt een bredere opleiding 

gecombineerd met ‘training on the job’.” 

Naar aanleiding van een motie van D66, SP, PvdA en 

GroenLinks eind 2011 heeft het college aangekondigd 

dat er een Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt 

(POA) zou worden opgericht. Dit is ook ingebracht in 

het regiocontract als regionale sociale agenda. In de 

tussenrapportage wordt opgemerkt dat het platform 

in 2012 is gestart. Dat is goed nieuws. 

 

Tegelijkertijd merken we nog onvoldoende dat het 

bestaat en dat het functioneert. Ter vergelijking hier-

onder een screen shot van het POA in De Liemers. 

Deze timmert met een eigen website goed aan de 

weg. D66 stelt voor het bestaande POA regio Arnhem 

samen met de provincie snel te versterken. 

 

 

 

 
 

Voorstel 6:  

Versterk samen met de provincie het Platform Onderwijs en Arbeids-

markt (POA) regio Arnhem  
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> 7. Voorkom laaggeletterdheid 
 

 

 

Circa één op de acht Arnhemmers kan niet goed le-

zen of schrijven. Wie niet goed kan lezen en schrijven 

heeft een forse achterstand op de arbeidsmarkt. Im-

mers niet alleen zijn deze mensen minder aantrekke-

lijk voor veel werkgevers, ook is het moeilijk een sol-

licitatiebrief te schijven, vacatures te doorzoeken en 

te verdiepen in een bedrijf. 

 

D66 vindt de aanpak van laaggeletterdheid een be-

langrijk speerpunt, ook in de strijd tegen werkloos-

heid. Daarom moet de aanpak ervan worden geïnten-

siveerd. Daar profiteren we uiteindelijk allemaal van. 

 

 

Voorstel 7:  

Laaggeletterde of ongeletterde werkzoekenden krijgen een aanbod om 

hun taalvaardigheid te verbeteren. 
 

 


