
Rotterdam, 9 april 2019. 19bb13967

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over Rotterdamse Leerwerkakkoorden: ook voor ouderen?

Portefeuillehouder: R. Moti

Aan de Gemeenteraad.

Op 22 maart 2019 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over 
Rotterdamse Leerwerkakkoorden: ook voor ouderen? (19bb13603)

Inleidend wordt gesteld:
“50PLUS Rotterdam staat positief ten opzichte de Rotterdamse Leerwerkakkoorden. 
Want te veel Rotterdammers hebben ondanks de economische groei nog steeds geen 
werk. Daarnaast is de arbeidsmarkt aan het veranderen. Sommige banen zullen 
verdwijnen en andere gaan eraan komen. Dat vergt bijscholing en omscholing. 
Daarnaast kent de arbeidsmarkt nu grote onevenwichtigheden: sommige branches 
schreeuwen om personeel en kunnen ze niet vinden en tegelijkertijd zijn er dus nog veel 
mensen die aan de kant staan. Vooral veel ouderen vaak langdurig.

Het is goed dat het college hierin wil samenwerken met het bedrijfsleven, vakbonden en 
het onderwijs. 50PLUS Rotterdam vindt namelijk dat het de plicht is van de overheid om 
haar verantwoordelijkheid te nemen om maatschappelijke problemen en misstanden die 
blijkbaar niet door het bedrijfsleven of het maatschappelijk middenveld worden opgepakt 
te helpen oplossen.
Het (beroeps)onderwijs zal flexibeler moeten worden met haar aanbod, juist ook aan 
volwassenen. Het bedrijfsleven zal haar bijdrage moeten leveren aan het oplossen van 
het maatschappelijk probleem van aan de ene kant tekorten aan personeel en aan de 
andere 35.000 mensen in de bijstand waarvan helaas het merendeel öOplussers is.
Zo krijgen we een betere economie, maar ook gezondere en gelukkigere 
Rotterdammers, financieel, mentaal en fysiek.

50PLUS ziet dat het Leerwerkakkoord op 3 pijlers qua aandachtsgroepen wil inzetten.

Van school naar werk
50PLUS Rotterdam vindt ook dat Jongeren perspectief moeten hebben op werk, met op 
z’n minst een startkwalificatie om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt.

Van werk naar werk
Een leven lang leren is zeker ook het motto waar 50PLUS Rotterdam voor pleit. 
Daarmee voorkom je dat mensen werkeloos worden. Maar daar hoort wel tijd, ruimte en 
geld voor te zijn. Slechts die 3 aspecten garanderen dat werknemers over kunnen
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stappen van een baan die gaat verdwijnen naar nieuwe toekomstbestendigere functies. 
Wat betreft de Haven, zal dit vanwege de gevolgen van de Energietransitie cruciaal zijn. 
In het algemeen hoopt 50PLUS Rotterdam dat ook mensen van boven de 45 en zelfs 
van boven de 60 hier nu ook van zullen gaan profiteren. Veel signalen tot nu toe zijn dat 
oudere werknemers vaak niet meer worden gevraagd om cursussen op het werk te 
doen.

(Weer) aan het Werk
Maar de groep die wat 50PLUS Rotterdam betreft het hardste toe zijn aan nieuwe 
kansen op bestendig werk zijn de mensen die zonder werk zijn komen te zitten. Vooral 
voor ouderen is het dan heel moeilijk om weer nieuw werk te vinden. Alleen al 32 procent 
van de mensen in de bijstand is 55 jaar of ouder.

In het Rotterdamse LeerWerkAkkoord wordt de term 5Ö+ slechts tweemaal genoemd.
En dat stelt 50PLUS Rotterdam toch teleur.
Want 50PLUS Rotterdam krijgt veel signalen dat sommige werkgevers een vacature 
liever vacant laten staan dan een vijftigplusser aan te nemen. Zelfs al voldoet een 
vijftigplusser aan alle kwalificaties die de vacante functie vraagt. Koudwatervrees volgens 
50PLUS Rotterdam en wij hopen dat de LeerWerkAkkoorden die afgesloten worden met 
het bedrijfsleven deze angst wegneemt.

Op zich vindt 50PLUS het heel goed dat de LeerWerkakkoorden er zijn gekomen. En wij 
kijken uit naar andere LeerWerkakkoorden, zoals horeca, toerisme, zakelijke 
dienstverlening, zorg en onderwijs.”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Waarom gaat het voor 50plussers met de instrumenten uit de LeerWerkakkoorden 
nu wel lukken om een baan te vinden?

Antwoord:
De dienstverlening die voortkomt uit de LeerWerkakkoorden heeft tot doel de regionale 
arbeidsmarkt toekomstbestendig en inclusiever te maken. Een inclusieve arbeidsmarkt is 
toegankelijk voor zoveel mogelijk Rotterdammers ongeacht hun leeftijd. De gemeente 
maakt via de sectorakkoorden maatwerk afspraken met partners uit het bedrijfsleven en 
onderwijs over het weer aan het werk helpen van mensen met een kwetsbare 
arbeidsmarktpositie. De uitvoering van een Leerwerkakkoord is hierdoor niet alleen een 
zaak van de gemeente maar ook van de verbonden bedrijven en onderwijsinstellingen. 
Het gegeven dat deze partijen aan de voorkant besluiten samen te werken en 
gezamenlijk investeren in toegankelijk werk en scholing, juist voor de doelgroepen die nu 
niet makkelijk werk vinden, moet eraan bijdragen dat ook meer werkzoekende 
50plussers een baan kunnen vinden.
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Vraag 2:
Wat is de meerwaarde van Hallo Werk voor oudere werkzoekende met een 
zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt?

Antwoord:
Hallo Werk is een online platform waarin werkzoekenden (van alle leeftijden) hun eigen 
profiel kunnen opbouwen. Werkgevers kunnen vervolgens direct werkzoekenden 
benaderen voor hun vacatures. Werkzoekenden worden hiermee niet alleen 
geselecteerd op basis van hun opleiding en ervaring (CV), maar ook op basis van hun 
talenten, skills, interesses en motivatie. Hallo Werk faciliteert dus de totstandkoming van 
een effectieve match tussen werkzoekende en werkgever. Ook oudere werkzoekenden 
zullen daar voordeel van hebben. De inzet van het instrument Hallo Werk is geen 
standaard onderdeel van de Leerwerkakkoorden. Indien door alle partners gewenst, kan 
het wel worden opgenomen in een akkoord zoals is gebeurd bij het sectorakkoord MKB.

Vraag 3:
Wat houden Opstapbanen in?

Antwoord:
Opstapbanen zijn regulier betaalde banen bij de deelnemende bedrijven die speciaal zijn 
opengesteld ten behoeve van werkzoekenden met kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het 
gaat om duurzaam werk dat qua instroomniveau toegankelijk is voor de doelgroep en 
ook perspectief biedt voor hun verdere ontwikkeling.

Vraag 4:
Voor 2019 staan er 100 Opstapbanen op stapel. Er zijn nu nog 35.000 mensen in de 
bijstand. Waarom niet meer Opstapbanen realiseren? Oit lijkt een druppel op een 
gloeiende plaat.

Antwoord:
De bedoelde 100 Opstapbanen zijn een onderdeel van het sectorakkoord Haven (pijler 
Weer aan het werk). Dit aantal heeft betrekking op het jaar 2019. Het is de bedoeling ook 
voor de járen tot 2022 hierover aanvullende afspraken te maken. In de andere 
sectorakkoorden worden daarnaast vergelijkbare afspraken over werk voor mensen uit 
de bijstand gemaakt. In het sectorakkoord MKB gaat het bijvoorbeeld om 150 
werkzoekenden die bij MKB-bedrijven uit Rotterdam-Rijnmond aan de slag gaan. Ook in 
de deelakkoorden die nog gaan volgen voor sectoren als energie, bouw, facilitaire 
dienstverlening, horeca en toerisme en zorg worden dergelijke afspraken gemaakt.
Hierbij is het goed te beseffen dat de Leerwerkakkoorden een plus vormen bovenop de 
reguliere dienstverlening van het cluster Werk en Inkomen, die (ongeacht de 
Leerwerkakkoorden) al zorgt voor uitstroom van mensen uit de bijstand naar werk (ruim 
4.500 in 2018).
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Vraag 5:
Hoe gaat gemonitord worden dat mensen die nu via de instrumenten van de 
Leerwerkakkoorden een echte vaste baan krijgen en geen draaideur 
werkzoekenden worden?

Antwoord:
Het is nadrukkelijk de bedoeling om in de Leerwerkakkoorden met de betrokken 
werkgevers afspraken te maken over duurzame werkaanvaarding en daarmee terugval 
in de bijstand te voorkomen. Ons college zet in dit verband in op toekomstbestendige 
banen waarin werknemers perspectief krijgen op doorgroei. Dit wordt actief gestimuleerd 
door het bieden van begeleiding (jobcoaching) en scholing na de plaatsing bij de 
werkgever, zodat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen.

Vraag 6:
Wat zijn de eisen aan werkgevers, die willen meedoen met de 
Leerwerkakkoorden? En dan denken wij met name aan hun historie qua 
personeels- en ouderenbeleid.

Antwoord:
Leerwerkakkoorden gaan uit van het principe van open samenwerking. Op die basis kan 
in principe elke werkgever in aanmerking komen voor deelname. Belangrijk criterium 
daarvoor is het onderschrijven van de algemene ambities en doelstellingen zoals 
verwoord in het Rotterdams Leerwerkakkoord. Daarnaast moet een bedrijf bereid en in 
staat zijn om mee te investeren en actief bij te dragen (met mensen, middelen, data of 
kennis) aan de ontwikkeling en uitvoering van vernieuwende interventies op de 3 pijlers 
(van school naar werk, van werk naar werk en weer aan het werk) van een 
Leerwerkakkoord. De programmaorganisatie en stuurgroep zien daarop toe. Verder 
moeten deelnemende bedrijven zich uiteraard houden aan de geldende wet- en 
regelgeving en cao-afspraken.

Vraag 7:
Gaat de gemeente zelf ook via de Leerwerkakkoorden weer meer mensen in vaste 
dienst nemen, bijvoorbeeld via de afdeling Werk en Inkomen?

Antwoord:
Ook de gemeente Rotterdam als werkgever zet zich, als initiatiefnemer en 
medeondertekenaar, uiteraard in voor het realiseren van de doelen en ambities van het 
Rotterdams Leerwerkakkoord. Zoals eerder toegezegd in de commissie WIISA 
(19bb13113) zal het college uw raad in september informeren hoe de doelstellingen en 
ambities zoals verwoord in het Leerwerkakkoord, door de gemeente zelf worden 
ingevuld.
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Inleidend wordt gesteld:
“Wethouder Moti heeft aangegeven dat de Leerwerkakkoorden iets extra's zijn om 
mensen weer aan het werk te helpen. De reguliere dienstverlening aan werkzoekenden 
gaat ook gewoon door en er blijft ruimte voor andere experimenten. Dat vindt 50PLUS 
Rotterdam positief.”

Vraag 8:
Wat gaan al die tienduizenden mensen, die nu nog niet kunnen profiteren van de 
instrumenten uit de specifieke Leerwerkakkoorden, qua ondersteuning door de 
medewerkers van Werk S Inkomen krijgen?
a. Meer omscholingsmogelijkheden?
b. Meer maatwerk?
c. Een betere bejegening?
d. Meer mogen bijverdienen in de bijstand, via parttime werk bv.?

Antwoord:
Zoals ook aangegeven in het antwoord op vraag 4, gaat de reguliere dienstverlening van 
Werk en Inkomen gewoon door. Alle hierboven genoemde onderdelen (a t/m d) zijn 
daarvan een onderdeel. In oktober 2018 bent u met de strategiebrief ambitie bijstand
(18bb7999) op hoofdlijnen al geïnformeerd over de voorgestane dóórontwikkeling van de 
diverse instrumenten gericht op arbeidsontwikkeling en re-integratie van werkzoekenden.
Dit wordļ momenteel verder uitgewerkt in het nieuwe Beleidskader Participatiewet 2019
2022, darip juni aan uw raad ter vaststelling wordt voorgelegd.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgDe secretaris,

A. AboutalebV.J.M.
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