
Rotterdam. 10 september 2019. 19bb19999

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over een “leven lang leren!”.

Portefeuillehouder: A.H.P. van Gils

Aan de Gemeenteraad.

Op 1 augustus 2019 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over 
een “leven lang leren1”. (19bb19522)

Inleidend wordt gesteld:
“Er zijn in Nederland vele fondsen die werknemers moeten helpen zich bij en om te 
scholen. Echter veel van diezelfde fondsen hebben wel veel geld beschikbaar maar van 
dat geld blijven grote hoeveelheden ongebruikt op de planK liggen.

Nederland kent momenteel; 65 fondsen die bij- en omscholing stimuleren. Van de goede 
fondsen, dat wil zeggen die ingebed zijn in de organisatie en personeelsbeleid, wordt 45 
procent van het beschikbare budget gebruikt. Bij slechte fondsen wordt praktisch bijna 
niets opgemaakt. Als men zich bedenkt dat alle fondsen bij elkaar 168,8 miljoen in kas 
hadden in 2015 gaat het hier dus om serieus veel geld wat niet ingezet wordt aan om- en 
bijscholing.

Ministers Koolmees (Sociale zaken en Werkgelegenheid) en Van Engelshoven 
(Onderwijs) komen nu weer met een nieuw plan, met een persoonlijk ontwikkelbudget 
voor iedereen. Hoe dat eruit komt te zien is nog niet bekend, maar wel dat er 200 miljoen 
in die pot komt te zitten. Volgens de plannen mogen werknemers, werklozen én zzp’ers 
er gebruik van maken. De pot met geld moet ervoor zorgen dat de werknemei en minder 
financieel bedeelde zich blijft ontwikkelen zodat hun kansen op de arbeidsmarkt 
verbeteren. De ministers constateren echter dat de mensen die nu het meeste baat 
hebben bij om en bijscholing er het minst gebruik van maken.

50PLUS Rotterdam tamboerijnt al sinds zij deel uitmaakt van de Gemeenteraad dat er 
meer aandacht moet komen voor onderwijs en wel een leven lang blijven leren juist van 
groot belang is. Dat is wat betreft 50PLUS Rotterdam niet alleen een 
verantwoordelijkheid van werkgevers en de Rijksoverheia, ook de gemeente Rotterdam 
moet daar naar idee van 50PLUS Rotterdam een actieve rol in spelen. Het onderwijsplan 
van de wethouder onderwijs stopt nu bij 21 jaar, heeft het voortdurend over minder 
kansrijke jongeren op MBO-niveau brengen en pas ergens in het masterplan Ouder en 
Wijzer komt leren weer eens voor maar niet als een speerount.

Maar leien is altijd aan de orde, misschien nu wel meer dan ooit tevoren. Over 10 jaar 
kunnen we allemaal wel eens ander werk hebben dan nu of moeten we het werk dat we
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nu doen anders uitvoeren of met andere technieken. Dat is niet uit de lucht gegrepen, 
maar bittere realiteit. Leer je nu niet bij, blijf je nu niet op de hoogte van ontwikkelingen in 
het vak, dan sta je op een goed of beter gezegd - op een slecht moment - aan de kant en 
je dan doe je er niet meer toe en kom je niet meer aan de bak. Met alle gevolgen van 
dien zoals diepe armoede en eenzaamheid. Het gaat hier ook over een stevige grote 
populatie van de Rotterdamse samenleving. Op dit moment groeit het aantal 45-jarigen 
en ouder als naar 400Zo van de Rotterdamse bevolking.

Dat blijkt ook uit de resultaten van organisaties die om- en bijscholing een warm hart 
toedragen. Een citaat uit een artikel uit het NRC van 26 juli 2019; ‘Scholing zorgt daar 
voor duurzame inzetbaarheid van personeel, het helpt bij vermindering van 
inkomensongelijkheid en geeft werknemers regie over hun loopbaan. Daarnaast zijn 
werknemers beter voorbereid op een veranderende arbeidsmarkt en doen ze minder 
vaak een beroep op sociale zekerheid, (afkomstig van een doorrekening van 
onderzoeksinstituut SEO).’”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is het college op de hoogte van de verschíllende fondsen die personeel financieel 
stimuleren en ondersteunen bij scholing?

Antwoord:
Ja, het college is op de hoogte van de verschillende fondsen die de gemeente 
Rotterdam als werkgever kan benutten voor het stimuleren en ondersteunen van de 
werknemers bij scholing.

Vraag 2:
Kent de gemeente Rotterdam een dergelijk fonds voor haar ambtenaren? 

Antwoord:
De gemeentelijke sector kent het A&O-fonds. Zij ondersteunen de werkgevers en 
werknemers in hun ontwikkel- en veranderopgaven. De gemeenten dragen hier 
financieel aan bij. De bijdrage is gekoppeld aan het aantal inwoners van de betreffende 
gemeenten.
Daarnaast maakt de gemeente Rotterdam gebruik van het Europees Sociaal Fonds als 
daartoe aanleiding is. Voor beide fondsen gelden specifieke voorwaarden voor het 
verstrekken van de subsidie.

Vraag 3:
Hoeveel geld is er jaarlijks beschikbaar voor bij - en omscholing en in welke mate 
wordt er gebruik van gemaakt? Anders gezegd welk percentage blijft ongebruikt 
liggen?

Antwoord:
Naast de genoemde fondsen heeft de gemeente Rotterdam ook een opleidingsbudget 
beschikbaai voor haar werknemers.
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Binnen de begroting houdt de gemeente een opleidingsbudget aan van 17o van de 
loonkosten. Als we kijken naar de periode 2015-2018 dan komt de realisatie 
(opleidingskosten) telkens boven deze Wo uit, waarbij het percentage in 2017 en 2018 
het hoogst is met 1,370.
Bij bovengenoemde investeringen gaat het om externe opleidingen/trainingen (door een 
andere organisatie). Maar ook binnen ae gemeente zelf zijn er diverse mogelijkheden 
voor werknemers om zich te ontwikkelen. Hiervan zijn de belangrijkste: de gemeente 
heeft zelf trainers/coaches in dienst en werknemers kunnen zich ook ontwikkelen via 
inzet op tijdelijke projecten en training on the job.
De conclusie is dat er geen percentage ongebruikt blijft liggen.

Vraag 4:
Onderkent het college dat zonder om- en bijscholing van alle werknemers (dat 
mag ook een taalcursus zijn), dus praktisch en theoretisch geschoolden, bijdraagt 
aan de duurzame inzetbaarheid van personeel, dat het helpt bij vermindering van 
inkomensongelijkheid en dat het werknemers regie over hun loopbaan geeft? En 
dat daarnaast werknemers beter voorbereid zijn op een veranderende 
arbeidsmarkt en dat ze minder vaak een beroep op sociale zekerheid doen?

Antwoord:
Het college begrijpt de vraag als volgt: onderkent het college dat om- en bijscholing 
bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid? Het antwoord daarop is ja. Duurzame 
inzetbaarheid van de werknemers is een onderdeel van het strategisch 
personeelsbeleid. Zo wordt aandacht besteed aan de vaardigheden die nodig zijn om 
toekomstbestendig te werken. En wordt bijvoorbeeld ook voorzien in een training Mijn 
Toekomstige Werk, speciaal voor medewerkers tot schaal 6 die stappen willen zetten in 
hun loopbaan.

Vraag 5:
Is het college bereid om naast het onderwijsplan een leven lang leren plan op te 
stellen waarmee ze haar eigen werknemers en de werkgevers in de gemeente 
stimuleert tot bij- en omscholing?

Antwoord:
Het college heeft de noodzaak van dergelijk beleid al onderschreven. Hierop zijn 
verschillende acties ondernomen, zoals hiervoor geschetst.
Ook richting werkgevers in de gemeente Rotterdam onderkent het college een rol te 
hebben in de stimulering van leven lang ontwikkelen. Hier wordt aandacht aan besteed 
ín de Rotterdamse Leerwerkakkoorden die de gemeente met partners uit het 
bedrijfsleven en ondeiwijs afsluit. Hierbij sluit de gemeente aan bij de aanpak Leven 
Lang Ontwikkelen (LLO) die het Rijk momenteel ontwikkelt en het Human Capital 
Akkoord van de provincie Zuid-Holland, waarvan de gemeente Rotterdam een van de 
partners is.
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Vraag 6:
Als het college daartoe niet bereid is, is het college dan wel bereid om actief de 
werknemers in Rotterdam te wijzen op de noodzaak van bij- en omscholing om 
zodoende aan het werk te blijven en gezond de pensioengerechtigde leeftijd te 
halen?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 5.

Vraag 7:
De ministers Koolmees en Van Engelshoven ontwikkelen momenteel een 
persoonlijk ontwikkelbudget. Is het college bereid actief mee te helpen bij de 
ontwikkeling van dit plan en wil het college desgewenst meewerken aan een pilot 
de dit plan moet implementeren bij de gemeente Rotterdam als werkgever?

Antwoord:
De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) zijn voornemens, onder de naam STAP-budget, een publiek 
indiviaueel leer- en ontwikkelbudget in te voeren. Het gaat om een nieuwe landelijke 
Rijksregeling waarmee iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt in 
staat wordt gesteld een vergoeding aan te vragen voor de kosten van scholing voor de 
eigen ontwikkeling. Deze regeling is een onderdeel van de aanpak LLO van de 
genoemde ministeries en momenteel nog volop in ontwikkeling. Waarschijnlijk wordt dit 
STAP-budget pas in 2021 ingevoerd.
In het beleidsplan Trots’ 2019-2022 van het College voor Arbeidszaken van de VNG is 
aandacht voor een leven lang leren. Ook is de gemeente Rotterdam gebonden aan 
afspraken in de cao. Daarnaast heeft uw raad ons college eerder, via de aangenomen 
motie Stapbudget (19bb018174) verzocht om ook zoveel mogelijk Rotterdammers met 
een kwetsbare arbeidsmarktpositie gebruik te laten maken van deze regeling. Waar 
mogelijk zal ons college indachtig het verzoek uit die motie bijdragen aan de verdere 
ontwikkeling van de betreffende regeling. Als de regeling verder is uitgewerkt, kan tevens 
worden bezien of en hoe deze voor de Rotterdamse werknemers van meerwaarde kan 
zijn.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

B. Wijbenga-vaŕi 
Nieuwenhuizen, l.b.

V.J.M. Ro'

Registratienummer cluster: 3436428 

Steller: mr. E.L. Brouwer, 06-18293948 pagina 4


