
Rotterdam, 9 oktober 2018. 18bb7768

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over 'Weer minder mensen in de bijstand!'.

Aan de Gemeenteraad.

Op 3 september 2018 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over 
Weer minder mensen in de bijstand!’. (18bb6570)

Inleidend wordt gesteld:
“September 2018, het zomerreces is formeel wel aan haar einde gekomen. De treinen 
puilen weer uit en de files zijn weer dagelijkse kost op de radio. Het nieuwe studiejaar 
2018-2019 heeft een aanvang genomen en vele jongelui staan vast en zeker enthousiast 
en leergierig aan de poorten van onze scholen te rammelen om kennis te mogen gaan 
absorberen. Het college is op volle oorlogssterkte terug op de barricade van het stadhuis 
en staat hopelijk ook te popelen om zich verdienstelijk te mogen gaan maken voor de 
inwoners van Rotterdam.

Nederland is weer aan het werk. Het einde van de economische recessie lijkt net als 
het zomerreces aan haar eind te komen. Dat blijkt ook uit het aantal 
bijstandsgerechtigden: eind juni 2018 waren er 449 duizend bijstandsontvangers tot de 
AOW-leeftijd. Dit zijn er 19 duizend minder dan een jaar eerder. Zowel onder personen 
met een Nederlandse achtergrond, als die met een migratieachtergrond is de 
bijstandsafhankelijkheid verminderd. De instroom van Syriërs in de bijstand is relatief 
sterk gedaald. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS die vanochtend zijn 
gepresenteerd.

Geweldig nieuws dus en het geeft de burger moed om te zien dat Nederland uit het 
diepe dal van werkeloosheid aan het kruipen is. Máár de cijfers van het CBS tonen ook 
aan dat er een nieuwe tweedeling in de samenleving ontstaat. De daling van 
bijstandsgerechtigden dus van werkelozen deed zich, net ais vorige kwartalen, 
alleen voor bij bijstandsgerechtigden onder de 45 jaar.
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De gunstige arbeidsmarkt is dus veel minder zichtbaar voor de werkzoekenden in de 
leeftijdsgroep van 45 jaar tot AOW-leeftijd. En dat baart 50PLUS Rotterdam ernstig 
zorgen want de vergrijzing van onze samenleving vooral op de arbeidsmarkt is een 
voldongen feit. Hetzelfde CBS geeft in haar kerncijfers van april dit jaar aan dat waar in 
1990 de bevolking nog voor 40oZo uit jonge mensen (20 tot 45 jaar) en 2007o uit oudere 
mensen (45-65 jaar) bestond is dit ruim een kwart eeuw later al praktisch 
gelijkgetrokken naar 3107o jongeren en 2907o ouderen. En deze stijgende lijn van meer 
ouderen die nog arbeidsgeschikt zijn zal de komende járen nog verder doorzetten

Reden voor 50PLUS Rotterdam om als vertegenwoordiger van juist deze oudere groep 
werkenden in te gaan zetten op het realiseren van banen voor deze doelgroep.
Vrijdag 31 augustus is 50PLUS fractie daarom op werkbezoek geweest bij de gemeente 
Almere waar met extra budget en speciale klantmanagers 4Ō+ in samenwerking met het 
UWV ruim 150 van de 300 oudere werklozen aan het werk geholpen zijn. Opmerkelijke 
resultaten voor een doelgroep die, zelfs nu de economie aantrekt, moeizaam aan het 
werk komt. Ter vergelijking, normaal stroomt slechts 1507o van de 45-plussers op een of 
andere wijze de bijstand uit. De inzet van de gemeente Almere in deze participatiefabriek 
is gericht op:

- Het intensiever en meer integraal begeleiden van de doelgroep
- Het meer mogelijk maken van op maai gesneden ondersteuning
- Het starten van een dialoog met werkgevers in de stad over inclusiviteit en
arbeidsdiscriminatie
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Om als gemeente de bijstandsgerechtigden te kunnen begeleiden is allereerst inzicht 
nodig in het potentieel aan arbeidsmogelijkheden die de bijstandsgerechtigde inwoners 
bezitten. In haar rondgang langs instanties en maatschappelijke organisaties 
constateert 50PLUS Rotterdam dat een actuele inventarisatie van wat er aan potentieel 
kennis&kunde en ervaring in de kaartenbakken van de gemeente zit, volledig 
ontbreekt. Een en ander is ontstaan door de automatisering die is doorgevoerd en aan 
het gebrek van menscontacten met de oijstandsgerechtigden in de gemeente.

Verder vraagt het inzetten op maatwerk en het intensiever begeleiden van mensen in 
de bijstand om een goede relatie tussen bijstandsgerechtigde en gemeente.
De recent op 28 augustus door hei college toegestuurde enquêteresultaten (kenmerk 
2018/033-18bb6437) wijst uit dat aan deze relatie tussen gemeente Rotterdam en 
bijstandsgerechtigden nogal wat schort. Uit de enquête blijkt dat van de 
uitkeringsgerechtigden die werk hebben gevonden ca. 840Zo helemaal geen hulp 
hebben ontvangen van de gemeente. Het heeft bijna geheel ontbroken volgens de 
respondenten van de enquête aan motivatie en stimulatie vanuit de gemeente, er is 
geen aandacht geweest voor de problemen van de uitkeringsgerechtigden, er is geen 
opleiding of training aangeboden door de gemeente, de gemeente heeft niet haar 
werkgeversnetwerk voor de uitkeringsgerechtigden aangeboord en tenslotte heeft de 
gemeente niet geholpen met het solliciteren.

Naar aanleiding van deze enquêteresultaten geeft het nieuwe college aan meer 
maatwerk en een meer passende dienstverlening in te gaan zetten, waarbij de 
gemeente wil gaan aansluiten bij de kansen en mogelijkheden van de werkzoekende in 
kwestie. Het college wil werkzoekenden intensiever gaan begeleiden door te gaan 
werken met één casemanager per werkzoekende (minder overdracht). 50PLUS 
Rotterdam juicht dit toe en hoopt dat in het zoeken naar maatwerk ook de oudere 
werkeloze kansen en begeleiding gaat krijgen.”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Heeft het college zicht op de leeftijd van de huidige bijstandsgerechtigden (ook 
IOAW, IOW en lOAZ-uitkeringen)?

Antwoord:
Ja, ons college heeft zicht op de leeftijd van de huidige bijstandsgerechtigden (ook IAOW 
en IAOZ), zie onderstaand figuur.
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Van de in totaal 36.446 bijstandsuitkeringen (incl. IOAW en IOAZ) in augustus 2018 zijn 
er 2483 (6,810Zo) bijstandsuitkeringen voor personen onder de 27 jaar, 12982 (35,620Zo) 
voor personen tussen de 27 en 45 jaar en 20981 (57,570Zo) voor personen van 45 jaar en 
ouder.

De lOAW-uitkering is bedoeld voor mensen die vóór 1 januari 1965 geboren zijn en na 
hun 50e jaar werkloos zijn geworden. In Rotterdam gaat dat in augustus 2018 om 1654 
lAOW-uitkeringen.

De lOAZ-uitkering is voor zelfstandig ondernemers van 55 jaar of ouder die stoppen 
omdat er te weinig inkomst uit eigen bedrijf zijn. In Rotterdam gaat dat in augustus 2018 
om 61 lAOZ-uitkeringen.

De uitvoering de IOW is een verantwoordelijkheid van het UWV, en niet van de 
gemeente. Ons college heeft daarom geen zicht op de leeftijd van de huidige 
bijstandsgerechtigden die een lOW-uitkering ontvangen.

Vraag 2:
Kan het college aangeven hoeveel 45-plussers momenteel een bijstandsuitkering 
ontvangen (ook IOAW, IOW en lOAZ-uitkeringen)?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3:
Heeft het college zicht op wat de beroepsmatige achtergronden van de 
bijstandsgerechtigden is in de kaartenbakken van de gemeente?

Registratienummer cluster: 18bb6570
Portefeuillehouder: Richard Moti
Steller: Annelieke Amelink, (06) 12 98 98 27 pagina 4



Antwoord:
Het is niet mogelijk om vanuit de ICT-systemen van W&l op macroniveau informatie te 
genereren over de beroepsmatige achtergronden van bijstandsgerechtigden in 
Rotterdam. Op individueel dossierniveau wordt dit echter wel geregistreerd zodat er bij 
de dienstverlening door de klantmanagers van W&l maatwerk kan worden geleverd.

Samen met de G4 wordt gewerkt aan vernieuwing van de ICT-systemen die 
ondersteunen bij het goed in beeld brengen van de arbeidsmarktrelevante kenmerken 
van werkzoekenden, zoals ‘Hallo Werk’. 'Hallo Werk’ is een innovatieve pilot waarmee 
werkzoekenden hun eigen profiel opbouwen en kunnen zoeken naar beschikbare 
vacatures bij werkgevers. Het stelt werkgevers in staat gericht te zoeken naar en contact 
op te nemen met werkzoekenden uit het bestand waar zij interesse voor hebben.

Vraag 4:
Kan het college aangeven hoe lang een 45-plusser in de bijstand gemiddeld 
bijstand ontvangt?

Antwoord:
De gemiddelde uitkeringsduur van ‘ouder dan 45-jarigen’ in Rotterdam is 9,9 jaar.

Vraag 5:
Kan het college aangeven welk bedrag zij in 2017, 2018 heeft besteed aan de 
uitkeringen van de groep 45-plussers in de bijstand (ook IOAW, IOW en IOAZ- 
uitkeringen)?

Antwoord:
Ons college heeft geen zicht op de bedragen verdeeld naar de leeftijd van de 
bijstandsgerechtigden. Er is wel zicht op het totaalbedrag van de uitkeringen vanuit de 
participatiewet, IOAW en IOAZ. Vorig jaar is er in totaal 526,3 miljoen euro uitgekeerd 
aan de uitkeringen van de participatiewet (dit is het totale nettobedrag aan uitkeringen 
zonder de IOAW en IOAZ). In 2018 (tot en met augustus) is dat 350,7 miljoen.

In 2017 is er in totaal 25,7 miljoen euro uitgekeerd aan IOAW. In 2018 (tot en met 
augustus) is dat 17,8 miljoen euro.

Aan IOAZ is er in 2017 een totaalbedrag van 994,5 duizend euro uitgekeerd. In 2018 (tot 
en met augustus) is dat een bedrag van 713,3 duizend euro.

Vraag 6:
Hoeveel van de medewerkers die zich bezighouden met de verstrekkingen en 
controle van bijstand en bijstandsgerechtigden werken momenteel speciaal voor 
de groep 45-plus (ook IOAW, IOW en lOAZ-uitkeringen)?

Antwoord:
Bij de verstrekking en controle van bijstand en bijstandsgerechtigden past W&l een 
generieke werkwijze toe waarbij medewerkers niet specifiek voor een bepaalde
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doelgroep worden ingezet. Het is dus niet mogelijk om aan te geven hoeveel 
medewerkers er specifiek voor 45-plussers werken.

Vraag 7:
In het voorjaar heeft 50PLUS Rotterdam in het kader van de 
discriminatiemonitoring het vorige college al uitgenodigd te onderzoeken wat het 
succes is van het aan het werk krijgen van 4ö-jarige bijstandsinwoners in Almere. 
Het vorige college heeft daarop toegezegd deze werkwijze van de gemeente 
Almere te gaan onderzoeken. Kan 50PLUS Rotterdam er nu vanuit gaan dat het 
nieuwe college ook gestalte zal geven aan deze toezegging van het vorige 
college?

Antwoord:
Uiteraard geeft het nieuwe college ook gestalte aan deze toezegging.

In de brief 'voortgang proces actieprogramma Integratie Ã Sámenleven' (18MO03925 - 
18bb007015) zijn de leden van de commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, 
Schuldenaanpak en Armoedebestrijding geïnformeerd over het ambitieuze 
actieprogramma Integratie Â Sámenleven. Hierin is toegezegd dat de motie 'langdurig 
werklozen van 45 jaar en ouder aan het werk' (18bb4851), waarin het college gevraagd 
wordt de werkwijze van de gemeente Almere te onderzoeken, wordt meegenomen.

Daarnaast komt ons college specifiek op de aanpak van leeftijds-Zarbeidsdiscriminatie 
terug bij de nieuwe beleidsvisie op het tegengaan van discriminatie die in hei laatste 
kwartaal van 2018 volgt.

Vraag 8:
Gezien het succes van de methode ‘Almere’ (van de 300 oudere 
bijstandsgerechtigden zijn er na ondersteuning en inzet van de gemeente Almere 
150 aan werk geholpen) is het nieuwe college bereid om ook een dergelijke pilot 
voor Rotterdam te ontwikkelen?

Antwoord:
Zoals aangegeven bij het antwoord op vraag 7 komt het college via het actieprogramma 
Integratie ã Sámenleven terug op de afdoening van de motie en het al dan niet uitvoeren 
van een dergelijke oilot voor Rotterdam.

Vraag 9:
Tijdens het werkbezoek aan Almere kwam duidelijk aan de orde dat de gemeente 
Almere naast het bemiddelen in werk ook veel investeert in taallessen van de 
bijstandsgerechtigden. Ziet dit college ook een relatie tussen taal en werk en gaat 
dit college daar ook op investeren bij de 37.000 bijstandsgerechtigden in 
Rotterdam?

Antwoord:
•Ja. ons college ziet het belang van de relatie tussen taal en werk en is voornemens om 
hier intensief op te investeren
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Taal vergroot namelijk kansen op werk en op zelfstandigheid, en zo komen meer 
Rotterdammers blijvend uit de bijstand. Ook is de taal kunnen spreken, lezen en 
schrijven cruciaal om mee te kunnen doen in onze samenleving en het gevoel te hebben 
erbij te horen. We gaan daarom inzetten op een taaloffensief om ervoor te zorgen dat op 
termijn iedereen in het Nederlands kan meepraten.

Wanneer taal een drempel is op weg naar werk kunnen er via de reguliere re-integratie 
instrumenten taaltrajecten worden aangeboden.

Daarnaast handhaaft ons college de taaleis van de Participatiewet. Wie verwijtbaar de 
taal niet leert, kan gekort worden op zijn uitkering.

Vraag 10:
Omdat de daling van bijstandsgerechtigden dus van werkelozen zich, net als 
vorige kwartalen, alleen voor bij bijstandsgerechtigden onder de 45 jaar voordoet, 
betekent dit dat er op termijn meer oudere bijstandsgerechtigden zullen zijn. De 
kans op werk is daarmee voor ouderen steeds kleiner. Is dit college bereid om een 
masterplan voor het aan het werk krijgen van oudere werkelozen (M5 jaar) te gaan 
ontwikkelen?

Antwoord:
Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek daalt sinds juli 2017 in Rotterdam ook het aantal 
bijstandsgerechtigden boven de 45 jaar; zij het in veel mindere mate. Het aantal 
bijstandsgerechtigden boven de 45 jaar is licht gedaald van 21396 in juli 2017 naar 
21127 in juli 2018. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de jaarlijkse verhoging van de 
AOW-gerechtigde leeftijd van invloed is op de ontwikkeling van het aantal oudere 
bijstandsontvangers.
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In het actieprogramma Integratie S Samenleving, en bij de daarin meegenomen 
afdoening van de motie ‘langdurig werklozen van 45 jaar en ouder aan het 
werk’(18bb4851), wordt een afweging gemaakt over de effectiviteit van en inzet op een 
eventueel masterplan voor het aan het werk krijgen van oudere werkelozen.

Vraag 11:
Hoe gaat het college om met die oudere inwoners die werkelijk niet meer 
bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt?

Antwoord:
Rotterdammers zonder reëel arbeidsmarktperspectief die een uitkering ontvangen wordt 
gevraagd een tegenprestatie te leveren. Via de tegenprestatie levert de 
uitkeringsgerechtigde een bijdrage aan de stad en de Rotterdamse samenleving, dit kan 
bijvoorbeeld het verlenen van mantelzorg of vrijwilligerswerk zijn. Wanneer een 
uitkeringsgerechtigde vanwege medische of sociale gronden niet in staat is om een 
tegenprestatie te leveren dan kan er een vrijstelling worden afgegeven. Hierbij geldt 
geen specifiek beleid voor oudere inwoners.

Zoals aangekondigd in het coalitieakkoord is ons college in overleg met het ministerie 
van SZW om toestemming te vragen voor vrijstelling van de sollicitatieplicht voor 
bijstandsgerechtigden van 65 jaar en ouder. Dit gebeurt eventueel als experiment op 
basis van de Participatiewet.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris De burgemeester,
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