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Deelnemers gaan er met een Perspectiefbaan doorgaans financieel op vooruit

Het salaris weegt meestal op tegen het wegvallen van de bijstandsuitkering, toeslagen en subsidies.

Deelnemers vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt

Deelnemers krijgen de mogelijkheid om relevante werkervaring op te doen.
Deelnemers krijgen mogelijk toegang tot een andere branche dan waar ze voorheen werkten.

De premie voor werkgevers verhoogt de kans op doorstroom naar een ongesubsidieerde baan.

Deelnemers weten waar ze aan toe zijn en voelen zich op waarde geschat

Deelnemers hebben een arbeidsovereenkomst en zijn hiermee gelijkwaardig aan hun collega’s.
Deelnemers weten waar ze aan toe zijn omdat de randvoorwaarden (zoals de duur) duidelijk zijn.

Deelnemers zijn gemotiveerd door het uitzicht op werk in een sector waar behoefte is aan personeel.

Werkzoekenden uit de doelgroep krijgen meer kans op de arbeidsmarkt

Werkzoekenden uit de doelgroep hebben een grotere kans op een reguliere baan.

Werkzoekenden krijgen een positief signaal van de gemeente

Werkzoekenden waarderen het dat de gemeente hen kans biedt op ongesubsidieerd werk.

Burgers waarderen de inzet van de gemeente voor werkzoekenden

Burgers vinden het goed dat de gemeente zich inzet voor werkzoekende Amsterdammers.

Werkgevers hebben een direct financieel belang bij de Perspectiefbaan

Werkgevers krijgen van de gemeente een bijdrage op maat, zoals voor scholing van deelnemers.
Werkgevers krijgen een premie als ze een Perspectiefbaan omzetten in een ongesubsidieerd dienstverband.

Werkgevers worden ondersteund in het vervullen van hun personeelsbehoefte

Werkgevers kunnen gesubsidieerd mensen opleiden om hun (toekomstige) arbeidsplaatsen in te vullen.
Het plan vergroot de pool van werknemers in de branche.

Werkgevers krijgen kwalitatief goede werknemers in dienst

Werkgevers mogen door de arbeidsovereenkomst eisen stellen aan de productiviteit van de deelnemers.
(Toekomstige) werkgevers krijgen mensen met de gewenste kennis en vaardigheden in dienst.

Werkgevers kunnen laten zien dat ze maatschappelijk betrokken zijn

Werkgevers kunnen invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en dit vermarkten.

De gemeente helpt meer werkzoekenden aan een baan

De gemeente helpt meer werkzoekenden aan een baan, dit heeft positieve effecten voor de stad.
De gemeente kan in contact komen met nieuwe werkgevers waar zij werkzoekenden kan plaatsen.

De gemeente geeft met de Perspectiefbaan invulling aan de gemaakte afspraken uit het coalitieakkoord.

De gemeente kan flexibel inspelen op veranderende omstandigheden

De gemeente kan met maatwerk inspelen op specifieke (veranderende) behoeften van de markt.
De gemeente kan door te experimenteren komen tot een structurele invulling van Perspectiefbanen.

De gemeente gaat efficiënt met haar middelen om

De gemeente hoeft voor de deelnemers geen uitkering te betalen.
De gemeente levert maatwerk, baseert de bijdrage op de behoefte van de werkgever en het behaalde resultaat.

Deelnemers vervullen mogelijk een baan die niet hun voorkeur heeft

Deelnemers kunnen niet altijd aan de slag in een baan van hun eerste keuze.
Een tekort aan werknemers kan ook veroorzaakt worden door weinig aantrekkelijke arbeid.

Deelnemers zijn onzeker over het vervolg na een Perspectiefbaan

Deelnemers weten niet zeker of ze na een Perspectiefbaan doorstromen naar ongesubsidieerd werk.
Als deelnemers hun verwachtingen niet gerealiseerd zien, zijn ze teleurgesteld en minder gemotiveerd.
Niet alle deelnemers gaan er met een Perspectiefbaan in inkomen op vooruit.

De meeste werkzoekenden zijn uitgesloten van een Perspectiefbaan

De regeling biedt maar perspectief aan een beperkte groep mensen uit de doelgroep.
Jongeren (jonger dan 27 jaar) zijn uitgesloten van een Perspectiefbaan.
Niet-Amsterdammers en Amsterdammers zonder bijstandsuitkering zijn uitgesloten van een Perspectiefbaan.
Werkzoekenden die door een urenbeperking sowieso afhankelijk blijven van een uitkering zijn uitgesloten.

Er ontstaat nauwelijks meer werk voor werkzoekenden

Werkgevers creëren slechts in beperkte mate nieuwe banen.
Perspectiefbanen kunnen ongesubsidieerde banen verdringen.
Werkzoekenden buiten de doelgroep hebben minder kans op banen waarvoor Perspectiefbanen bestaan.

Burgers zijn het niet eens met de besteding van belastinggeld

Burgers willen niet dat hun belastinggeld naar nog een regeling voor werkzoekenden gaat.

Werkgevers zijn onvoldoende geholpen met de Perspectiefbaan

Werkgevers kunnen hun behoefte aan kleine en flexibele banen niet met Perspectiefbanen invullen.
Werkgevers kunnen hun specifieke arbeidstekorten niet invullen met deelnemers uit de Perspectiefbanen.

Werkgevers hebben onvoldoende vertrouwen in de gemeente

Werkgevers vertrouwen onvoldoende op goede voorselectie van deelnemers door de gemeente.
Op basis van ervaringen met de doelgroep denken werkgevers dat uitval van deelnemers groot blijft.

Werkgevers zien door de bomen het bos niet meer met nog een nieuw re-integratieinstrument

De Perspectiefbaan is nieuw en maakt het totaal aan regelingen voor werkgevers ingewikkelder.

De Perspectiefbaan kost werkgevers tijd en geld

Het kost werkgevers tijd om met de gemeente maatwerkafspraken te maken.
Werkgevers dragen de werkgeversrisico’s voor werknemers die ze onvoldoende kennen.
Werkgevers zijn tijd kwijt met een Perspectiefbaan, zoals voor administratie en verantwoording.

De gemeente is voor het succes van de Perspectiefbaan afhankelijk van onbeïnvloedbare factoren

De gemeente kan lastig voorspellen of werkgevers echt met werknemerstekorten te maken krijgen.
Werkgevers kunnen voorrang geven aan banen die binnen de (mogelijk verplichte) quotumwet vallen.
Werkgevers hebben mogelijk geen behoefte aan ondersteuning van de gemeente.

De gemeente kan de regeling lastig uitvoeren en controleren

De gemeente heeft moeite om in de voorselectie de juiste kandidaten te selecteren.
De gemeente moet per werkgever maatwerkafspraken maken, dit kost tijd en geld.
De gemeente kan misbruik van de regeling niet uitsluiten.
De Perspectiefbaan is een lokaal instrument en botst daarmee met de gewenste regionale harmonisering.
De regeling is maatwerk en in ontwikkeling, en dus niet eenduidig uit te leggen aan potentiële werkgevers.

Toelichting

Deze kaart geeft een overzicht van de 
argumenten voor en tegen het nieuwe plan 

van de Perspectiefbaan bij de gemeente 
Amsterdam. De basis hiervoor is gelegd in het 

project ‘De Perspectiefbaan in perspectief’ 
dat De Argumentenfabriek in de eerste 

helft van 2015 heeft begeleid. Op basis van 
de consultaties die de gemeente hierna 

heeft gehouden en de uitkomsten van een 
maatschappelijke kosten-batenanalyse, heeft 
de gemeente Amsterdam het plan aangepast. 
De argumenten voor en tegen dit aangepaste 

plan lees je op deze Argumentenkaart.
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