
 

 

 

 

PvdA WERKplan 
Voor meer werkgelegenheid in Arnhem 

 

  

 



1. Inleiding 

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat Arnhem van alle grote steden in 

Nederland het slechtst presteert in de uitstroom van mensen uit de bijstand naar een betaalde baan. 

Sinds 2010 zijn er 690 mensen bijgekomen in de bijstand. In 2012 heeft Arnhem 1000 

arbeidsplaatsen verloren. Ook werkzoekenden met een WW-uitkering in Arnhem vinden minder 

makkelijk een baan dan in de rest van Nederland blijkt uit de recent gepubliceerde kwartaalcijfers 

van het UWV. Uit de MKB-monitor blijkt dat ondernemers in Arnhem steeds minder tevreden zijn 

over de gemeente. 

Een van de belangrijkste speerpunten van het Arnhemse college was en is om 1100 mensen uit de 

bijstand aan het werk te helpen. In de begroting 2014 -2017 blijft de ambitie overeind en is ‘Arnhem 

werkt!’ een van de belangrijkste veranderopgaven van dit college. Het aan het werk helpen van 

mensen ziet de PvdA ook als een van de grootste opgaven voor de stad. Helaas hebben de 

inspanningen van het college de afgelopen jaren niet gezorgd voor het gewenste resultaat.  

De economische crisis zet de werkgelegenheid onder druk, daarvan is de PvdA zich bewust. De crisis 

is ook terug te zien in alle cijfers. De stijgende werkloosheid vertaalt zich door op andere 

beleidsterreinen zoals armoedebeleid en schuldhulpverlening. Meer mensen moeten een beroep 

doen op het vangnet van de gemeente. Op lokaal niveau kan de economische crisis niet worden 

opgelost maar we moeten wel alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat mensen hun baan 

behouden of een nieuwe baan vinden. Het is onverteerbaar voor de PvdA dat in Arnhem slechter 

presteert op het gebied van werkgelegenheid dan andere steden.  

Het hebben van een (betaalde) baan is essentieel voor participatie in de maatschappij. De PvdA 

presenteert daarom bij de begroting 2014-2017 een WERKplan waarin we meer kansen op werk 

willen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de aantrekkelijkheid van Arnhem 

als vestigingsstad vergroten, jongeren meer perspectief bieden op een baan , voorkomen dat 

mensen hun baan kwijtraken door in te zetten op begeleiding van werk naar werk en sociaal 

ondernemen stimuleren. 

  



2. Feiten en cijfers – talenten in beeld 

Het totaal aantal mensen dat een uitkering heeft, WW, WSW, WWB, Wajong (dit zijn de grootste 

groepen) bedraagt in Arnhem 14.659 personen.   

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is de afgelopen collegeperiode gestegen van 5119 

mensen die een bijstandsuitkering 5809 mensen in 2013. Een stijging van 690 bijstandsgerechtigden. 

De stijging is weergegeven in onderstaande grafiek.  

 

Naast 5890 mensen met een bijstandsuitkering kent Arnhem ook een groep van 3650 

jonggehandicapten die een Wajong uitkering ontvangen. Het aantal jongeren in de Wajong steeg 

tussen 2010 en 2013 van 2850 naar 3650. Het aantal mensen met een WSW uitkering bleef 

ongeveer gelijk de afgelopen jaren op een aantal van 1450 personen.  

Het aantal mensen met een WW uitkering is de afgelopen jaren ook gestegen van 3000 naar 3750. 

Een toename van 750 personen zichtbaar in onderstaande tabel.  

  

2.1 Talenten in beeld 

Achter de feiten en cijfers zitten mensen met talenten. De gemeente heeft nog lang niet van al deze 

mensen in beeld wat hun talenten zijn. We horen te vaak van bedrijven dat er geen goede match kan 

worden gemaakt omdat de gemeente niet van al haar klanten de achtergrond kent. De PvdA wil dat 



de komende 4 jaar van zoveel mogelijk mensen met een Wajong, WSW en WWB uitkering de 

talenten in kaart worden gebracht (voor zover dat nog niet is gedaan) zodat er een optimale match 

kan worden gemaakt met de arbeidsmarkt.  

Bijlage 1, MOTIE : TALENTEN IN KAART BRENGEN  



3. Meer kansen op werk 

We willen dat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt. Juist voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt is het vinden van een baan in economisch slechte tijden extra moeilijk. Deze groep 

verdient aandacht en steun van de gemeenten. We zien verschillende mogelijkheden om meer werk 

te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: werk vanuit lage lonen landen 

terughalen, het stimuleren van werken in de wijk en werken voor de stad.  

3.1 Reshoring  

Onderzoeksbureau TNS Nipo deed in opdracht van Het Financieel Dagblad onderzoek onder 

Nederlandse ondernemers naar reshoring. Eén op de tien ondervraagden die activiteiten in het 

buitenland heeft ondergebracht, brengt die terug en één op de twintig overweegt het, blijkt uit het 

onderzoek. De voornaamste reden om dit te doen zijn de kosten: het loont niet (meer) om in het 

buitenland te produceren, zegt meer dan driekwart van de ondervraagden. De loon- en 

transportkosten zijn gestegen en alles bij elkaar opgeteld, is het net zo duur en veel gemakkelijker 

om de productie in Nederland te houden.  

In Arnhem kennen we twee voorbeelden van reshoring. Look-O-Look, een snoepfabrikant, 

verplaatste inpakwerk vanuit Tsjechië en Polen naar Arnhem. Dat levert 90 extra werkplekken op in 

de productiehal waar de snoepjes worden ingepakt door medewerkers van Presikhaaf Bedrijven. 

Look-O-Look is erg tevreden over de kwaliteit van het werk door de sociale werkvoorziening. 

Onlangs gaf ook Realwork aan een vestiging in Arnhem te gaan openen. Ook zij halen bewust werk 

terug uit lagelonenlanden en zetten hiervoor bijstandsgerechtigden in. 

De PvdA wil dat het college in kaart brengt hoe groot het potentieel is voor reshoring in Arnhem en 

meer bekendheid creëren bij Arnhemse bedrijven van de mogelijkheden die onder andere de sociale 

werkvoorziening biedt.  

Bijlage 2, MOTIE: VERKEN KANSEN VOOR RESHORING 

3.2 Bloeiende buurteconomie 

Er doet zich een kans voor op het gebied van de diensteneconomie in de wijk. Bewoners komen zelf  

met creatieve ideeën zoals ‘Thuis afgehaald’, een initiatief waarbij maaltijden worden gedeeld met 

buurtbewoners, tegen betaling. Naast maaltijden is er ook vraag naar andere diensten waarvoor niet 

altijd een aanbod is in de wijk zoals schoonmaak, klussen in en om het huis en oppasservices. Dit 

biedt kansen voor (nieuwe) werkgelegenheid en een bloeiende buurteconomie.  

In België is men bekend met de dienstencheque. De dienstencheque is een door de overheid 

gesubsidieerd systeem. Het verschaft  de particuliere gebruiker een betaalmiddel waarmee hij een 

werknemer van een erkende onderneming kan betalen voor huishoudelijk werk dat zowel bij hem 

thuis als buiten zijn woning verricht wordt. In Nederland kunnen er op korte termijn tienduizenden 

banen bij komen als er een systeem van dienstencheques wordt ingevoerd zoals België dat kent, 

stelt adviesbureau PwC in een recent verschenen rapport. Arnhem kan voorloper zijn op dit gebied 

en eigen systeem opzetten om de buurteconomie te stimuleren.  



De PvdA wil daarom de mogelijkheden van een vouchersysteem onderzoeken waarmee 

Arnhemmers diensten in kunnen kopen. We denken daarbij aan verschillende huishoudelijke 

werkzaamheden zoals schoonmaak, strijken of boodschappen doen. Met een dienstenvoucher 

kunnen Arnhemmers tegen een gereduceerd tarief een dienst afnemen van een erkend bedrijf dat 

deze mensen in loondienst heeft. De gemeente subsidieert dat deel van de cheque dat boven de 

marktprijs ligt, vergelijkbaar met de Belgische dienstencheque.  

Bijlage 3, MOTIE: BLOEIENDE BUURTECONOMIE 

3.3 Werken voor de wijk 

Er zijn activiteiten die niet worden betaald vanuit de markt maar wel heel erg nuttig zijn voor de 

stad. Activiteiten zoals het opknappen van speeltuinen, het onderhouden van parken of het 

opruimen van rommel op straat. Een schone stad draagt bij aan een veilige stad. Veel Arnhemmers 

klagen er over dat de straten vuiler worden en dat door het verdwijnen van de prullenbakken meer 

rommel op straat belandt. Nu al worden bewoners ingezet om bijvoorbeeld vuilnisbakken te legen.  

De PvdA ziet kansen om nuttige werkzaamheden voor de wijk uit te laten voeren door mensen die 

een uitkering hebben. Het moet daarbij wel gaan om werkzaamheden die anders niet zouden 

worden gedaan zodat er geen verdringing optreedt op de arbeidsmarkt.  Werken met behoud van 

uitkering geeft mensen de kans om werkervaring op te doen zodat ze meer kans hebben op een 

reguliere baan. Door nuttig werk te doen voor de wijk is er een grote meerwaarde van het werk voor 

de stad.  

Bijlage 4, MOTIE: WERKEN VOOR DE WIJK  

  



4. Aantrekkelijke stad 

De detailhandel zorgt samen met de horeca voor veel banen in de stad. Met meer dan 2000 banen 

zijn deze sectoren een belangrijke banenmotor (zie onderstaande grafiek). Het is om deze banen te 

behouden van groot belang  dat Arnhem aantrekkelijk is als stad om in te winkelen en te verblijven. 

We willen daarom de aantrekkelijkheid van de stad vergroten en hebben ondernemers gevraagd wat 

daar voor nodig is op korte termijn. Uit een door de PvdA uitgevoerde enquête onder ondernemers 

blijkt dat zij het tegengaan van leegstand en verbeteren van de veiligheid van groot belang vinden.  

 

4.1 Tegengaan leegstand in de stad 

Verschillende winkelcentra in Arnhem krijgen te maken met leegstand. Ook staan er veel m2 

kantoorruimte leeg in de stad. Dat heeft negatieve gevolgen voor aantrekkelijkheid van de stad. 

Wanneer invulling voor langere tijd niet mogelijk is kunnen tijdelijke initiatieven uitkomt bieden. 

Arnhem maakte tijden de Mode Biënnale kennis met het fenomeen pop up stores, tijdelijke winkels 

in leegstaande panden. Arnhem kende ook al een pop up restaurant. Er zijn ook andere creatieve 

mogelijkheden voor het tijdelijk invullen van winkelpanden bijvoorbeeld met exposities van 

kunstenaars of tijdelijke werkruimtes voor ZZP’ers.  

De PvdA wil de mogelijkheid voor tijdelijk gebruik van winkels, horecapanden en kantoren vergroten 

door afspraken te maken met verhuurders over de huurprijzen,  door soepel om te gaan met 

vergunningen en door herbestemming van panden mogelijk te maken. Om dat op een goede manier 

te kunnen doen willen we de leegstand in kaart brengen in een databank zodat daar de vraag naar 

(tijdelijke) ruimtes aan gekoppeld kan worden. Vaak is het vastgoed in eigendom van beleggers die 

op afstand staan van wat er in een stad gebeurd. De PvdA wil dat de gemeente bekijkt wat er 

mogelijk is in de leegstandsverordening om pandeigenaren te stimuleren om te gaan 

herbestemmen. Wanneer tijdelijk of permanent er een andere invulling aan de panden komt, levert 

dat werkgelegenheid op.  



Bijlage 5 MOTIE : LEEGSTAND TEGENGAAN MET TIJDELIJKE INITIATIEVEN EN HERBESTEMMING 

4.2 Extra surveillance van winkels rondom sluitingstijd 

Veiligheid is een onderwerp waarvoor winkeliers al geruime tijd aandacht vragen. De gemeente zet 

al in op het Keurmerk Veilig Ondernemen op verschillende plekken in de stad en ondernemers 

kunnen gebruik maken van het Fonds Veilig Ondernemen (een initiatief van de PvdA) om personeel 

een overvallentraining te laten volgen of verbeteringen aan te brengen in en om het pand om de 

veiligheid te bevorderen.  

Winkeliers zouden vooral in de donkere dagen graag zien dat rondom sluitingstijd er extra politie of 

beveiliging is in de winkelcentra. Juist op de momenten dat de straten leeg en donker zijn is de 

winkelier extra kwetsbaar en is er een grotere kans op overvallen. We willen met de politie en 

beveiligingsbedrijven afspraken maken over extra surveillance rondom sluitingstijden. De PvdA wil 

dat bij de surveillance naast professionals jongeren worden ingezet met een leerwerkbaan zodat zij 

het vak kunnen leren.   

Bijlage 6, MOTIE: SURVEILLANCE RONDOM SLUITINGSTIJD 

 

 

 

  



5. Jongeren meer perspectief op een baan 

De jeugdwerkloosheid neemt toe in Arnhem. Het aantal niet werkende werkzoekenden (NWW-ers) 

is in de groep 15-24 jaar ongeveer gelijk gebleven. in de leeftijdsgroep van 25-34 jaar is de 

werkloosheid toegenomen (zie onderstaande grafiek). Dit beeld is echter vertekend omdat 

werkzoekende jongeren die geen recht op een uitkering hebben niet verplicht zijn zich als 

werkzoekende in te schrijven. Het aanbod op de arbeidsmarkt is dus groter dan het aantal dat is 

ingeschreven bij UWV. Met andere woorden, er komt ook jeugdwerkloosheid voor in de groep tot 24 

jaar maar dat is in de cijfers niet direct zichtbaar. 

Het is van groot belang dat jongeren de kans krijgen om werkervaring op te doen zodat hun 

perspectief op een betaalde baan wordt vergroot.   

 

5.1 Stageplaatsen als voorwaarde in aanbestedingen en subsidierelaties 

De gemeente Arnhem stimuleert via ‘social return’ de inzet van kwetsbare groepen op de 

arbeidsmarkt. De gemeente verplicht ondernemers die voor de gemeente Arnhem werken om bij de 

uitvoer van de opdracht ook kwetsbare groepen te betrekken. Zo krijgen zij een kans werkervaring 

op te doen. Dit versterkt hun positie op de arbeidsmarkt. De PvdA vindt het van belang dat de 

gemeente Arnhem social return zorgvuldig toepast en sociale criteria zwaar mee laat wegen bij de 

gunning van een opdracht. 

De PvdA wil een extra voorwaarde toevoegen waar de gemeente Arnhem in de inkoop- en 

aanbesteding rekening mee houdt, stageplaatsen. Bij alle aanbestedingen en subsidierelaties wordt 

als voorwaarde meegenomen dat de opdrachtnemers een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 

jongeren door het aanbieden van stageplaatsen. Waar mogelijk wordt het aantal stageplaatsen 

gekoppeld aan het aantal werknemers in de organisatie. Per 25 medewerkers wordt er 1 stageplaats 

aangeboden. De stageplaatsen zijn een afspiegeling van de functies aanwezig binnen het bedrijf. Zo 

komen er stageplaatsen bij voor alle opleidingsniveaus.  

Bijlage 7 MOTIE : STAGEPLAATSEN ALS ONDERDEEL VAN SOCIAL RETURN 

5.2 Vrijwilligerswerk als opstap naar een betaalde baan 



Heel veel mensen doen vrijwilligerswerk in Arnhem omdat zij dat belangrijk vinden en graag doen. 

Vrijwilligerswerk kan voor mensen die tijdelijk geen baan hebben een manier zijn om werkervaring 

op te doen en kan zo, naast een maatschappelijk waardevolle bijdrage, een opstap zijn naar een 

betaalde baan. Jongeren kunnen door middel van vrijwilligerswerk werkritme en werkervaring 

opdoen en hun netwerk uitbreiden. Er is in veel verschillende sectoren behoefte aan 

vrijwilligerswerk, van de zorg tot de sport en op verschillende niveaus.  

Vrijwillige inzet Arnhem heeft een goed gevulde vacaturebank. Organisaties in Arnhem kunnen er 

extra op worden geattendeerd dat deze vacaturebank bestaat. Zo wordt er voldoende aanbod 

gecreëerd . Daarnaast is het van belang dat jongeren bekend raken met de vacaturebank via het 

UWV, de gemeente of uitzendbureaus.  

Om de jongeren een extra stimulans te geven om vrijwilligerswerk te gaan doen en organisaties een 

prikkel om de jongere in dienst te nemen, wordt er een extra begeleidings- en opleidingsbudget 

beschikbaar gesteld door de gemeente voor vrijwilligers. Hier kunnen jongeren een beroep opdoen 

om zich te scholen binnen het vakgebied waarin zij vrijwilligerswerk verrichten.  

Bijlage 8. MOTIE : VRIJWILLIGERSWERK ALS OPSTAP NAAR EEN BETAALDE BAAN 

  



6. Begeleiding van werk naar werk  

Het is bekend dat in een aantal sectoren de werkgelegenheid af zal nemen en in andere (delen van) 

sectoren, zoals de zorg en techniek,  toe zal nemen op de korte en middellange termijn. De 

arbeidsmarkt is niet altijd even goed te voorspellen maar er kan wel rekening worden gehouden met 

krimp- en groeisectoren op de arbeidsmarkt. Om in te spelen op kansen die de arbeidsmarkt op 

termijn biedt is flexibiliteit nodig. Omdat het verliezen van je baan grote gevolgen kan hebben is het 

van groot belang dat te voorkomen. Dit kunnen we realiseren door extra in te zetten op begeleiding 

van werk naar werk. Het gaat daarbij om werkzekerheid niet om baanzekerheid.   

6.1 Banenpoule in de regio 

Er wordt nog te weinig samengewerkt tussen bedrijven onderling in de regio constateren een aantal 

Arnhemse werkgevers. Een goed voorbeeld van een sector die regionaal gaat samenwerken is zorg 

en welzijn. Ze gaan hun best doen om mensen van werk naar werk te begeleiden binnen de sector 

zodat mensen hun baan niet verliezen. Er wordt nu vooral binnen de sector gekeken maar ook 

daarbuiten zijn er kansen voor de begeleiding van werk naar werk. Denk aan de facilitaire 

dienstverlening in een ziekenhuis. Medewerkers die dat soort werkzaamheden verrichten zouden 

ook goed in bijvoorbeeld de hotelsector terecht kunnen. 

De PvdA wil graag dat de gemeente Arnhem met werkgevers samen gaat kijken hoe regionale 

banenpoules opgezet kunnen worden om mensen van werk naar werk te begeleiden. Wanneer voor 

de doorstroming van werk naar werk extra opleiding nodig is kan de gemeente een bijdrage leveren 

door opleidingsfaciliteiten te stimuleren. Het gaat er daarbij om mensen goed voorbereid aan een 

nieuwe baan te laten beginnen.  

Bijlage 9, MOTIE : REGIONALE BANENPOULE 

6.2 Over de grenzen kijken 

In Duitsland is er meer vraag naar personeel dan in Nederland, vooral naar bouwvakkers en technici. 

Dat biedt kansen voor Arnhemmers die in deze vakgebieden zijn opgeleid. Er ontstaan al initiatieven 

zoals ‘Verken je Grenzen. Werk genoeg in Duitsland’ waarbij mensen een cursus kunnen volgen in 

hoe je in Duitsland solliciteert, wat de culturele verschillen zijn en heel praktisch welke vacatures er 

zijn. Ook zijn er uitzendbureaus die over de grenzen heen kijken. 

Het is best een grote stap om in Duitsland te gaan werken maar met goede begeleiding biedt het 

kansen op werk. We willen graag dat werkzoekenden onder andere bij het UWV gewezen worden op 

de kansen die er zijn in Duitsland, op welke vacaturesites mensen kunnen zoeken, bij welke bureaus 

ze zich kunnen inschrijven en welke cursussen ze kunnen volgen. Het gaat hier vooral om 

informatievoorziening.   

Bijlage 10, MOTIE: OVER GRENZEN HEEN KIJKEN 

  



7. Sociaal Ondernemen 

In Nederland groei het fenomeen sociaal ondernemen. Steeds meer Social Enterprises gaan van start 

en weten nieuwe werkgelegenheid te creëren. Een Social Enterprise heeft primair een 

maatschappelijk doel, realiseert dat doel als private onderneming die een dienst of product levert, is 

financieel zelfvoorzienend en is sociaal is de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd. Een 

Social Enterprise onderscheidt zich van een traditioneel commercieel bedrijf omdat zij haar 

maatschappelijke missie boven een financiële doelstellingen stelt. Commerciële bedrijven zijn 

daarom vaak geen Social Enterprises maar willen wel maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(MVO). Het financiële doel is voor de Social Enterprise een middel om haar eigenlijke, sociale missie 

te verwezenlijken.  

7.1 Kansen bieden voor Social Enterprises 

Social Enterprises kunnen nieuwe oplossingen bieden voor maatschappelijke problemen. Uit 

verkenning van Social Enterprise NL blijkt dat de afgelopen twee jaar de werkgelegenheid in Social 

Enterprises in Nederland met 25% is toegenomen.  Social Enterprises bieden daarom ook kansen 

voor het vergroten van de werkgelegenheid in Arnhem. De PvdA wil dat de mogelijkheid voor sociaal 

ondernemen in Arnhem wordt gestimuleerd door te investeren in de ontwikkeling van lokale 

plannen en business cases voor sociaal ondernemen, door coaching en advisering voor (startende) 

sociale ondernemers en door (micro) kredieten voor startende sociale ondernemers te verstrekken. 

7.2 Prestatieladder Socialer Ondernemen 

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)  is een  kwalitatief meetinstrument dat meet hoeveel 

een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie 

(‘socialer ondernemen’). De PSO maakt socialer ondernemen meetbaar en zichtbaar. Deze erkenning 

toont aan dat een onderneming meer dan gemiddeld bijdraagt aan werk voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt én dat zij zorgt voor passend werk, integratie binnen de organisatie en 

begeleiding. Het PSO keurmerk wordt in Apeldoorn al toegepast bij aanbestedingen. De gemeente 

Eindhoven en Apeldoorn werken met vouchers van 1000 euro waarmee ondernemingen worden 

gestimuleerd om mee te doen met PSO. De PvdA wil in Arnhem een proef doen met PSO bij een 

aanbestedingstraject.  

Bijlage 11, MOTIE: SOCIAAL ONDERNEMEN 

 

  



8. Financiën 

Een aantal van de voorgestelde plannen vragen om een extra investering. De PvdA ziet de 

mogelijkheid om een deel van de kosten te dekken door co-financiering vanuit het rijk en de 

provincie. Zo zetten ze beiden in op de bestrijding van jeugdwerkloosheid, een van de voorstellen in 

dit WERKplan. De bijdrage van de gemeente kan worden gedekt uit het kostendekkend maken van 

de rioolheffing. In de begroting wordt voorgesteld om dat vanaf 2013 niet meer doen. De PvdA vindt 

dat de kosten voor het riool ook volledig uit die belasting mag worden betaald. 

8.1 Toelichting bijdrage gemeente WERKplan 

De kosten voor onderhoud van het riool, inspecties en schoonmaak werden tot en met 2012 als 

investeringen geactiveerd en gedekt uit de opbrengst van de rioolheffing. Door de vaststelling door 

de raad van de Nota waarderen en afschrijven, mogen deze kosten niet meer als investering worden 

geactiveerd, maar moeten de kosten uit de exploitatie worden gedekt. Daarnaast heeft de Nota 

waarderen en afschrijven de te activeren voorbereidingskosten van investeringsprojecten 

gemaximeerd tot 10 % van de totale projectkosten. Voorbereidingskosten die meer zijn dan deze 10 

% mogen niet meer worden geactiveerd, maar moeten uit de exploitatie worden betaald.  

De PvdA wil dat alle kosten die gemaakt worden voor de onderhoud van het riool worden gedekt uit 

de rioolheffing. Dat betekent ook de personeelskosten die met de investeringen in het riool verband 

houden. Het nu niet dekken van de personeelskosten zorgt voor een tekort van 680.000 euro per 

jaar. Dit tekort wordt uit andere posten van de begroting gedekt. Door de kosten wel uit de 

rioolheffing te dekken kan de post van 680.000 euro voor andere doeleinden worden ingezet. Het 

gevolg is dat de lastendemping minder groot is dan voorzien. 

8.2 Toelichting mogelijkheden bijdrage rijk en provincie 

Het rijk heeft onlangs 30 miljoen extra toegezegd voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. De 

gemeente Arnhem kan daar binnen de arbeidsmarktregio waarin zij actief is een beroep op doen. Er 

komen ook andere middelen vrij vanuit het rijk om werkloosheid te bestrijden. Ook de provincie 

heeft van de bestrijding van jeugdwerkloosheid een speerpunt gemaakt. Waar het kan kunnen 

middelen vanuit het rijk en de provincie een deel van de kosten voor het WERKplan dekken.     



Bijlagen: moties  



 

 

 

Motie:  Talenten in kaart brengen 

De raad van de gemeente Arnhem bijeen op 11 november 2013, ter bespreking van de 

Meerjarenprogrammabegroting. 

Constaterende dat: 

 Het totaal aantal mensen dat een uitkering heeft ( WW, WSW, WWB, Wajong) in Arnhem 

14.659 personen bedraagt; 

 Er sinds 2010 690 mensen bij zijn gekomen in de bijstand;   

 Het aantal jongeren in de Wajong tussen 2010 en 2013 steeg van 2850 naar 3650. 

 Het aantal mensen met een WW uitkering de afgelopen jaren steeg van 3000 naar 3750.  

Overwegende dat: 

 De kenmerken van deze groep zoals leeftijd en opleidingsniveau jaarlijks in kaart gebracht 

worden, echter goed inzicht ontbreekt  in de talenten van de uitkeringsgerechtigden; 

 Juist bij deze groep een compleet beeld van iemands competenties, capaciteiten, 

belemmeringen, voorkeuren en interesses belangrijk is; 

 Er onvoldoende een match gemaakt kan worden  omdat de gemeente niet van al haar 

klanten de achtergrond kent. 

Verzoekt het college: 

 De komende 4 jaar van minimaal 50% van de uitkeringsgerechtigden (Wajong, WSW en 

WWB) de talenten in kaart te brengen zodat er een optimale match kan worden gemaakt 

met de arbeidsmarkt; 

 Hiervoor samenwerking te zoeken met de UWV, de sociale werkvoorziening, lokale 

uitzendbureaus en andere organisaties die zicht hebben op de talenten van de 

uitkeringsgerechtigden; 

 De raad jaarlijks een voortgangsrapportage te doen toekomen om inzicht te krijgen in het 

verloop van het in kaart brengen van de talenten.  

 De kosten hiervoor te dekken uit het kostendekkend maken van de rioolheffing. 

En gaat over tot de orde van de dag  

Partij van de Arbeid   

Martien Louwers 

  

 



  

 

 

Motie:  Verken kansen voor Reshoring 

De raad van de gemeente Arnhem bijeen op 11 november 2013, ter bespreking van de 

Meerjarenprogrammabegroting. 

Overwegende dat: 

 Uit onderzoek van bureau TNS Nipo blijkt dat één op de tien bedrijven die activiteiten in het 

buitenland heeft ondergebracht, deze terug brengt naar Nederland en één op de twintig het 

overweegt; 

 De voornaamste reden om werk uit het buitenland te halen de kosten zijn; 

 Het terughalen van productiewerkzaamheden uit lagelonenlanden naar Nederland, kansen 

biedt in het kader van de door het kabinet aangekondigde Participatiewet. Het gaat (vaak) 

om werkzaamheden die geschikt kunnen zijn voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

 Arnhem inmiddels 2 voorbeelden kent van reshoring: Look-O-Look, een snoepfabrikant, 

verplaatste inpakwerk vanuit Tsjechië en Polen naar Arnhem en Realwork.  

Verzoekt het College: 

 In kaart te brengen hoe groot het potentieel voor reshoring is in Arnhem; 

 In overleg te treden met omliggende gemeenten en brancheorganisaties over de kansen 

voor reshoring; 

 Meer bekendheid te creëren bij bedrijven van de mogelijkheden die onder andere de sociale 

werkvoorziening biedt voor productiewerkzaamheden; 

 De raad voor 1 maart 2014 op de hoogte te stellen van de uitkomsten van de verkenning van 

de kansen voor rehoring in Arnhem.  

En gaat over tot de orde van de dag  

PvdA 

Martien Louwers 

  

 



 

 

Motie: Bloeiende buurteconomie  

De raad van de gemeente Arnhem bijeen op 11 november 2013, ter bespreking van de 

Meerjarenprogrammabegroting. 

Overwegende dat: 

 In Arnhem bijna 15.000 mensen op zoek zijn naar een baan; 

 Er steeds meer creatieve ondernemingen ontstaan in wijken die diensten aanbieden; 

 Er een groep mensen is die voor deze diensten wil betalen; 

 België een succesvol systeem van dienstencheques kent; 

 Arnhem een vergelijkbaar vouchersysteem op kan zetten voor diensten in de wijken zoals 

kleine klussen aan het huis of de tuin, schoonmaakwerkzaamheden etc.; 

 Deze diensten kunnen zorgen voor extra werkgelegenheid en een bloeiende buurteconomie. 

Verzoekt het college: 

 De mogelijkheden voor een vouchersysteem voor diensten te verkennen; 

 Hierbij mee te nemen op welke manier de diensten het beste kunnen worden aangeboden, 

via een bedrijf of ZZP constructies; 

 Welke diensten kunnen worden ingekocht met de voucher waarbij rekening wordt 

gehouden met de behoefte van de consument; 

 Welk deel van de prijs voor de voucher gesubsidieerd zou moeten worden door de 

gemeente om te kunnen concurreren met prijzen die de consument er nu soms zwart voor 

betaald;  

 De resultaten van de verkenning voor 1 maart 2014 aan de gemeenteraad te presenteren.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

PvdA 

Martien Louwers 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Motie: Werken voor de Wijk 

De raad van de gemeente Arnhem bijeen op 11 november 2013, ter bespreking van de 

Meerjarenprogrammabegroting 

Overwegende dat: 

 In Arnhem bijna 15.000 mensen op zoek zijn naar een baan; 

 Het college al in 2010 plannen aankondigde dat wanneer mensen geen baan konden vinden 

werken met behoud van uitkering een goed alternatief zou zijn; 

 Het college tot op heden weinig heeft gedaan met het voornemen om mensen met behoud 

van uitkering te laten werken voor de stad; 

 Er veel werkzaamheden zijn die nuttig zijn voor de wijk zoals het bijdragen aan het schoon, 

heel  en veilig houden van de wijk; 

 Deze werkzaamheden de kans op een betaalde baan kunnen vergroten. 

Verzoekt het college: 

 Werken met behoud van uitkering mogelijk te maken; 

 Mensen met behoud van uitkering nuttig werk te laten doen in hun eigen wijk waarbij  een 

bijdrage wordt geleverd aan het schoon, heel en veilig houden van de wijk; 

 Hierbij te voorkomen dat verdringing op  de arbeidsmarkt optreedt door alleen 

werkzaamheden uit te voeren die niet door de markt worden gedaan; 

 Bij de werkzaamheden rekening te houden met opleidingsniveau van de mensen die hieraan 

deelnemen; 

 Eventuele kosten te dekken uit het kostendekkend maken van de rioolheffing. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

PvdA 

Martien Louwers 

  

 



 

 

Motie: Leegstand tegenaan met tijdelijke initiatieven en herbestemming 

De raad van de gemeente Arnhem bijeen op 11 november 2013, ter bespreking van de 

Meerjarenprogrammabegroting 

Overwegende dat: 

 Uit onderzoek van de PvdA onder winkeliers blijkt dat winkeliers graag willen dat er iets 

tegen leegstand wordt gedaan; 

 Steeds meer winkels en kantoren leeg komen te staan op verschillende plekken in de stad; 

 De Raad op 21 mei 2013 door vaststelling van het Groen Links-initatiefvoorstel “Ruimte 

creatief Benutten” besloten heeft om leegstand aan te pakken; 

 Er veel creatieve mogelijkheden zijn voor het tijdelijk invullen van winkelpanden 

bijvoorbeeld met exposities of tijdelijke werkruimten voor ZZP’ers; 

 Tijdelijke invulling zo succesvol kan zijn dat het permanent wordt; 

 Het van belang is dat vraag en aanbod bij elkaar kunnen worden gebracht; 

 Wanneer panden gedurende langere tijd niet verhuurd worden eigenaren via de 

leegstandsverordening te stimuleren om te gaan herbestemmen. 

 Herbestemmen van panden nieuwe werkgelegenheid op kan leveren.  

 

Verzoekt het college op: 

 De mogelijkheid voor tijdelijk gebruik van winkels en horecapanden vergroten door 

afspraken te maken met verhuurders over de huurprijzen; 

 In alle panden in gemeentelijk eigendom die al meer dan 6 maanden leeg staan tijdelijke 

initiatieven toe te staan; 

 Vraag en aanbod bij elkaar te brengen door het opzetten van een database met alle 

leegstaande panden in de stad en alle vragers naar (tijdelijke) ruimtes; 

 Bij tijdelijke initiatieven voor winkels soepel om te gaan met vergunningverlening; 

 De leegstandsverordening zo aan te passen dat pandeigenaren na enige tijd worden 

verplicht om iets met het pand te gaan doen: tijdelijke verhuur of herbestemming; 

 Mensen met een uitkering in te zetten om de herbestemming mogelijk te maken. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag  

PvdA 

Martien Louwers 

  

 



 

 

Motie: Surveillance rondom sluitingstijden  

De raad van de gemeente Arnhem bijeen op 11 november 2013, ter bespreking van de 

Meerjarenprogrammabegroting. 

Overwegende dat: 

 Uit onderzoek van de PvdA onder ondernemers blijkt dat zij zich vooral onveilig voelen 

rondom sluitingstijd; 

 Overvallers rond sluitingstijd juist hun kansen zien omdat het dan rustig is in de stad; 

 Er vooral aandacht wordt gevraagd door de ondernemers voor extra veiligheidsmaatregelen 

tijdens de donkere dagen; 

 In de praktijk is bewezen dat meer surveillance rondom sluitingstijden effectief is als 

preventief middel tegen winkelovervallen; 

 Surveillance ook een goede manier kan zijn voor jongeren die in de beveiliging willen werken 

om werkervaring op te doen. 

 

Verzoekt het college: 

 Met de politie en beveiligingsbedrijven afspraken te maken over extra surveillance rondom 

sluitingstijden in winkelcentra; 

 Hiervoor naast professionals jongeren in te zetten die het werk van beveiliger willen leren 

waarmee surveillance bijdraagt aan een veilige binnenstad en leerwerkbanen voor jongeren; 

 De raad voor 1 januari te informeren over de voortgang van de afspraken.  

 

En gaat over tot de orde van de dag  

PvdA 

Martien Louwers 

  

 



 

 

Motie: Stageplaatsen als onderdeel van social return 

De raad van de gemeente Arnhem bijeen op 11 november 2013, ter bespreking van de 

Meerjarenprogrammabegroting. 

Overwegende dat, 

 De jeugdwerkeloosheid in Arnhem toeneemt; 

 Het  van groot belang is dat jongeren de kans krijgen om werkervaring op te doen zodat hun 

perspectief op een betaalde baan wordt vergroot; 

 De gemeente bij aanbestedingen en subsidieverstrekking eisen kan stellen aan 

opdrachtnemers en gesubsidieerde instellingen; 

 De opdrachtgeversrol van de gemeente een sterk instrument is om maatschappelijke doelen 

te bereiken; 

 Er behoefte is aan meer stageplaatsen en de gemeente de instrumenten die zij heeft moet 

inzetten om meer stageplaatsen te realiseren; 

 De gemeente dit doel concreter zou kunnen formuleren in opdrachten en subsidies; 

 Het mogelijk moet zijn per 25 medewerkers 1 stageplaatsen te realiseren bij bedrijven en 

organisaties waar de gemeente een relatie mee heeft. 

Verzoekt het College: 

 In het Inkoop- en aanbestedingsbeleid op te nemen dat bij opdrachtverstrekking boven de € 

50.000,- voor opdrachtnemers het uitgangspunt geldt “Stageplaatsen aanbieden, tenzij…”; 

 Dit uitgangspunt ook voor subsidies boven de €50.000 geldt. 

En gaat over tot de orde van de dag  

PvdA 

Martien Louwers 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Motie: Vrijwilligerswerk als opstap naar betaald werk 

De raad van de gemeente Arnhem bijeen op 11 november 2013, ter bespreking van de 

Meerjarenprogrammabegroting 

Constaterende dat: 

 De jeugdwerkloosheid ook in Arnhem steeds verder oploopt; 

 Er de afgelopen jaar 800 jongeren bij zijn gekomen in de Wajong.  

Overwegende dat: 

 Er van de ambities en voornemens van het college  om meer mensen te laten participeren in 

de samenleving en op de arbeidsmarkt nog weinig terecht is gekomen; 

 Er meer kansen kunnen worden benut om jongeren werkervaring op te laten doen; 

 Vrijwilligerswerk een goede mogelijkheid biedt voor mensen met verschillende 

opleidingsniveaus; 

 Vrijwilligerswerk mensen de kans biedt om in nieuwe netwerken terecht te komen en een 

basisstructuur die werkzoekenden goed kunnen gebruiken; 

 Bij vrijwilligerswerk het mes aan twee kanten snijdt: de sector waarin de vrijwilliger werkt 

heeft er profijt van en de vrijwilliger zelf. 

Verzoekt het college: 

 Vrijwilligerswerk, naast een waardevolle maatschappelijke bijdrage, te zien als mogelijke 

opstap naar betaald werk; 

 Hiervoor organisaties die veel vrijwilligers in dienst hebben extra te ondersteunen, 

bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan een opleiding van de vrijwilliger; 

 Vrijwilligerswerk nadrukkelijke te promoten onder jongeren  als kans om werkervaring op te 

doen in veel verschillende sectoren; 

 Hiervoor in contact te treden met oa uitzendbureaus;  

 Organisaties in de stad nadrukkelijk te vragen om al hun vacatures voor vrijwilligerswerk aan 

te bieden bij ‘Vrijwillige inzet Arnhem’; 

 Kosten te dekken door aanspraak te doen op de extra middelen voor de bestrijding van 

jeugdwerkloosheid. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

PvdA 

Martien Louwers 

  

 



 

 

Motie: Regionale Banenpoule 

De raad van de gemeente Arnhem bijeen op 11 november 2013, ter bespreking van de 

Meerjarenprogrammabegroting. 

Overwegende dat: 

 Om in te spelen op de kansen op de arbeidsmarkt flexibiliteit nodig is; 

 Het daarbij gaat om werkzekerheid niet om baanzekerheid;  

 Alles op alles gezet moet worden om te voorkomen dat mensen hun baan verliezen; 

 Een banenpoule de mogelijkheid biedt om mensen door te laten stromen van werk naar 

werk; 

 De sector zorg en welzijn al een banenpoule heeft opgericht; 

 Banenpoules in meerdere sectoren kansen biedt om mensen te begeleiden van werk naar 

werk. 

 

Verzoekt het College: 

 In te zetten op de begeleiding van zoveel mogelijk mensen van werk naar werk; 

 Met verschillende sectoren in gesprek te gaan om banenpoules op te richten die de stap van 

de ene naar de andere baan gemakkelijker maken; 

 Wanneer voor de doorstroming van werk naar werk extra opleiding of begeleiding nodig is 

hieraan als gemeente een bijdrage te leveren; 

 Kosten hiervoor te dekken uit het kostendekkend maken van de rioolheffing. 

 

En gaat over tot de orde van de dag  

PvdA 

Martien Louwers 

 

  

 



 

 

Motie: Over de grenzen kijken 

De raad van de gemeente Arnhem bijeen op 11 november 2013, ter bespreking van de 

Meerjarenprogrammabegroting 

Overwegende dat: 

 Er in Duitsland meer vraag is naar personeel dan in Nederland, vooral naar medewerkers in 

de bouw en technici.  

 Dat kansen biedt voor Arnhemmers die in deze vakken zijn opgeleid; 

 Er al initiatieven ontstaan zoals ‘Verken je Grenzen. Werk genoeg in Duitsland’ waarbij 

mensen een cursus kunnen volgen in hoe je in Duitsland solliciteert, wat de culturele 

verschillen zijn en praktisch welke vacatures er zijn; 

 Er ook uitzendbureaus zijn die over de grenzen heen kijken. 

 

Verzoekt het college: 

 Ervoor te zorgen dat werkzoekenden worden gewezen op de kansen die de Duitse 

arbeidsmarkt biedt; 

 Er voor te zorgen dat bij oa het UWV bekend is op welke vacaturesites werkzoekenden 

kunnen zoeken, bij welke bureaus ze zich kunnen inschrijven en welke cursussen ze kunnen 

volgen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag  

PvdA 

Martien Louwers 

 

 

 

 

  

 



 

 

Motie: Sociaal Ondernemen 

De raad van de gemeente Arnhem bijeen op 11 november 2013, ter bespreking van de 

Meerjarenprogrammabegroting. 

Overwegende dat: 

 Social Enterprises nieuwe oplossingen kunnen bieden voor maatschappelijke problemen; 

 Uit verkenning van Social Enterprise NL blijkt dat de afgelopen twee jaar de 

werkgelegenheid in Social Enterprises in Nederland met 25% is toegenomen; 

 De gemeente in de toekomst met de participatiewet een grotere verantwoordelijkheid krijgt 

om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen; 

 De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)  meetbaar en zichtbaar maakt of een 

onderneming meer dan gemiddeld bijdraagt aan werk voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt; 

 De gemeente Eindhoven en Apeldoorn ondernemingen stimuleren om mee te doen met 

PSO; 

 Sociaal Ondernemen kansen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de lokale 

werkgelegenheid.  

 

Verzoekt het college: 

 Te investeren in de ontwikkeling van lokale plannen en business cases voor sociaal 

ondernemen; 

 Sociaal enterprises te ondersteunen met coaching en advies;  

 (micro) Kredieten te verstrekken voor startende sociale ondernemers;  

 Een proef te doen met de Prestatieladder Sociaal Ondernemen bij een inkoop- en 

aanbestedingstraject. 

En gaat over tot de orde van de dag  

PvdA 

Martien Louwers 

 

 


