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Onderwerp:  
Ongevraagd Advies Raadsvoorstel "Bestrijding van de werkloosheid van jongeren en 
ouderen". 
(reg.nr.: 143017) 
 
Geachte leden van de Raad, 
 
De Cliëntenraad AmSZ heeft op 29 maart jl de notitie "Bestrijding van de werkloosheid onder 
jongeren en ouderen" ontvangen en heeft op 2 april in haar vergadering een mondelinge 
toelichting hierover gekregen van contactambtenaar Toine van de Ven. 
Op 4 april heeft hij veel vragen van de Cliëntenraad AmSZ schriftelijk beantwoord. 
 
Ondanks de korte voorbereidingstijd heeft de Cliëntenraad AmSZ dit raadsvoorstel 
inhoudelijk kunnen bespreken en geeft  in de volgende punten rechtstreeks aan de 
Gemeenteraad ongevraagd advies, daar de behandeling de vergadering van B&W al 
gepasseerd is. 

1. In algemene zin is de Cliëntenraad AmSZ van mening dat het totale bedrag à  
€ 700.000 niet in een reële verhouding staat tot het geringe aantal werklozen die 
hiermede geholpen worden. Daar komt nog bij dat geen garanties kunnen worden 
afgegeven in termen van opbrengsten. 
De Cliëntenraad AmSZ adviseert om ook andere projecten mogelijk te maken dan enkel 
de twee die in het raadsvoorstel staan genoemd. 

2. Het is de Cliëntenraad AmSZ onduidelijk welke formele status beide projecten hebben. 
De vraag is of hier sprake is van een regeling waarvoor de subsidieverordening van 
kracht is. Dit is van belang voor wat betreft het kader waarin beide projecten worden 
uitgevoerd. 

3. Bij de aanpak voor jongeren is de Cliëntenraad AmSZ bezorgd over mogelijk misbruik 
welke kan ontstaan wanneer werkgevers reguliere arbeidsplaatsen middels deze 
Startersbeurs goedkoper zullen invullen. Dat geldt ook voor mogelijke verdringing van 
huidige stageplaatsen doordat deze Startersbeurs voorziet in stagiaires welke minder 
begeleiding zullen vragen.  
De Cliëntenraad AmSZ pleit voor tussentijdse evaluaties van dit project om tijdig te 
kunnen bijsturen als dat nodig is. 
Ook omdat het project vrijwel geheel digitaal wordt uitgevoerd, adviseert de Cliëntenraad 
AmSZ om extra aandacht te schenken aan screening vooraf van zowel de bedrijven als 
de kandidaten om daarmee een optimale matching te bewerkstelligen.  

4. Op basis van de kennis en ervaring die de Cliëntenraad AmSZ heeft met TOM, bezitten  
de deelnemers hieraan niet de (start-)kwalificaties welke de Startersbeurs vraagt. 
("…doorzetters die zich willen blijven inzetten …" enz. enz..).  
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In dit kader heeft de Cliëntenraad AmSZ aan dhr. Toine van de Ven gevraagd naar in- en 
uitstroom gegevens van TOM. 

5. Bij de aanpak voor oudere werklozen is de Cliëntenraad AmSZ van mening dat de 
voorgestelde werkwijze voor de uitzendbureaus afroming in de hand werkt. De 
verwachting is dat uitsluitend de doelgroep 45 tot maximaal 50 jaar zal worden bediend 
terwijl juist ook de doelgroep van 55+ meer ondersteuning nodig heeft. 
De Cliëntenraad AmSZ adviseert daarom in dit project een staffelmethode te hanteren 
waardoor de uitzendbureaus ook werkloze ouderen van boven 55 jaar gaan opnemen. 

6. De Cliëntenraad AmSZ adviseert tevens om naast of in plaats van een van de drie te 
contracteren uitzendbureaus, minimaal één bureau dat zich heeft gespecialiseerd in 
uitzenden van senioren, mee te nemen in dit project. 

7. Tevens adviseert de Cliëntenraad AmSZ om te zoeken naar additionele financiering om 
ook de aanpak van dit project structureel te kunnen maken. Gewezen kan worden op de 
rol van het nieuwe Werk-Ontwikkelbedrijf van de gemeente, zeker wanneer het 
terugverdienmodel voldoende resultaat oplevert. Dan wordt de afhankelijkheid van 
externe partijen zoals uitzendbureaus in de nabije toekomst minder. 

8. Ten slotte stelt de Cliëntenraad AmSZ voor om ook dit project tussentijds te evalueren 
teneinde tijdig te kunnen bijsturen. 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 

     namens de Cliëntenraad AmSZ, 
 
Hans van Grieken      Pieter Jacobs 
voorzitter       secretaris 

 
 

 


