
X Gemeente 	 Bezoekadres 
Amstel 3_ 

Amsterdam 	
loll  PN Amsterdam 

X 	

Postbus 202  

woo AE  Amsterdam 
Telefoon 3.4 020 

X amsterdam.n1 

Retouradres: Postbus  202, woo AE Amsterdam  

Aan de leden van de raadscommissie Werk, Inkomen en 
Onderwijs 

Datum 	3.7 december 2019 
Ons kenmerk 

Behandeld door R. Korterink, r.korterink@amsterdam.n1  
Bijlage 

Onderwerp 	Voortgang Meer kans op werk motie Green New Deal & Klimaatrechtvaardigheid voor 
werknemers 

Geachte leden van de commissie Werk, Inkomen en Onderwijs, 

In de brief Meer kans op werk (d.d. 16 mei 2019) en de brief Meer werk meer banen (d.d. 18 
december 2018) heb ik u geïnformeerd over de ambitieuze doelstellingen van het college om het 
aantal mensen dat beroep doet op een uitkering te verminderen, ik geef u graag voor het einde 
van het jaar een eerste stand van zaken. Daarnaast informeer ik u in deze brief over het verlagen 
van de  caseload  van klantmanagers (brief d.d. 13 november 2018) en de stand van zaken van de 
uitvoering van de motie Green New Deal en de motie Klimaatrechtvaardigheid voor werknemers 
(Gemeenteblad 2019, afd. 1, nr. 607 en Gemeenteblad 2019, afd.i, nr. 1070). 

Onder de 40.000 

Amsterdam wil dat Amsterdammers optimaal profiteren van de welvaart in de stad. De inzet van 
deze vernieuwende aanpak is meer mensen kansen te bieden op werk om daarmee duurzaam 
onafhankelijk te worden van een bijstandsuitkering. Allereerst ben ik zeer verheugd dat ik u kan 
melden dat eind november 2019, 38.917 Amsterdamse huishoudens een bijstandsuitkering 
ontvingen. Op 3_ januari 2019 waren dat er 40.281. 

De achterstand op de landelijke trend van dalende aantallen heeft Amsterdam daarmee nog niet 
ingehaald. Wel zien we dat het verschil kleiner is geworden. Terwijl in Amsterdam het aantal 
bijstandsgerechtigden eind september 2019 2,5% lager was dan eind 2018, daalde het aantal 
landelijk in diezelfde periode met 3,9% procentl. Het is belangrijk om de landelijke trend te volgen 
omdat op basis van die ontwikkelingen het landelijk bijstandsbudget wordt vastgesteld, waarvan 
Amsterdam een percentage ontvangt. 

1  In 2018 was het verschil in daling tussen Amsterdam en de landelijke trend 2,8%-punt 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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In de brief Meer kans op werk heeft het college aangegeven te willen inzetten om meer 

Amsterdammers die langdurig een bijstandsuitkering hebben weer perspectief te geven op de 

arbeidsmarkt. Om de geformuleerde ambitie te realiseren, zijn we gestart met het verbeteren en 

intensiveren van onze dienstverlening. 

Cohortaanpak: in gesprek met alle bijstandsgerechtigden met de focus op werk 

Met de ervaring die is opgedaan met de eerdere succesvolle aanpak met de leeftijdsgroep 27-32 

jaar is de afgelopen maanden een nieuwe aanpak ontwikkeld: de Cohortaanpak. Bij de aanpak 

27-32 in Nieuw-West en Zuidoost is het voorlopige resultaat dat ongeveer 25% van de klanten 

uitstroomde uit de uitkering. Dit laat zien dat de manier waarop deze aanpak is ingericht effect 

heeft. Door een vergelijkbare werkwijze toe te passen bij de Cohortaanpak is dan ook de 

verwachting dat dit tot verbeterde resultaten leidt. 

Bij de Cohortaanpak worden in de periode van september 2019 tot eind 2022 alle mensen in de 

bijstand uitgenodigd voor een gesprek over hun kansen op werk. De stad is verdeeld in 22 

gebieden met ongeveer 1500 bijstandsgerechtigden per gebied. De Cohortaanpak is in september 

2019 gestart met het gebied Bijlmer Oost, gevolgd door de gebieden Centrum West & Oost per 

november 2019 en Osdorp per december 2019, overige gebieden volgen in de loop van 2020. 

Bij de Cohortaanpak worden per gebied in een jaar tijd alle mensen in de bijstand uitgenodigd voor 

een gesprek over hun kansen op werk. In ieder gebied wonen ongeveer 1500 

bijstandsgerechtigden. De  caseload  van de betrokken medewerkers wordt verlaagd en 

gecombineerd met de inzet van jobhunters. De eerste ervaringen met klanten op de begeleiding 

vanuit de Cohortaanpak zijn wisselend. Sommige klanten reageren positief op de aandacht en op 

de inzet van jobhunters die de stap richting werk tastbaar maken. Met een ander deel is het 

moeilijker om mee in contact te komen. Er worden altijd verschillende pogingen gedaan om in 

contact te komen met een klant, indien nodig met een huisbezoek. De eerste resultaten in Bijlmer 

Oost zijn dat bijna  loo  Amsterdammers zijn uitgestroomd uit de uitkering. 

Verbeteringen in het proces van aanvraag tot uitstroom 

Ervaring uit andere gemeenten laat zien dat als je recentelijk je baan bent verloren en in de 

uitkering komt, een intensieve begeleiding helpt bij sneller weer aan het werk gaan. In de 

afgelopen maanden is een nieuwe manier van werken ontwikkeld voor de eerste periode dat 

Amsterdammers een bijstandsuitkering aanvragen. Hiermee willen we de kansen op betaald werk 

beter en eerder in kaart brengen en daarmee een beroep op bijstand voorkomen of zo kort 

mogelijk te laten duren. 

De belangrijkste verandering binnen dit nieuwe proces is dat direct bij de aanvraag voor bijstand 

de klant intensiever wordt begeleid richting werk. Die intensieve begeleiding duurt 6 maanden. Op 

december zijn we van start gegaan in Amsterdam Zuidoost van start met deze nieuwe manier 

van werken. 
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Daarnaast sluit de gemeente begin 2020 een overeenkomst met het UWV waardoor in de laatste 
fase van de WW-uitkering al gebruik gemaakt kan worden van de dienstverlening van de 
gemeente. Dit heeft als voordeel dat deze mensen sneller en eerder geholpen kunnen worden en 
al in de WW-periode uitstromen en er minder instroom in de bijstand komt. 

Intensievere dienstverlening en afspraken met werkgevers 

In het coalitieakkoord zijn extra middelen gereserveerd voor extra inzet op specifieke groepen en 
om beter samen te werken met werkgevers onder de titel banenplannen. 

Intensievere dienstverlening specifieke groepen 

De intensievere dienstverlening gebeurt bij de volgende groepen: 
- Statushouders 
- (Biculturele) jongeren 

5o+ 

Statushouders  
De specifieke aanpak Statushouders loopt sinds 2016. In 2019 zijn tot i november 846 
statushouders uitgestroomd uit de uitkering. Dat ligt 69% hoger dan de doelstelling (de 
doelstelling in 2019 is uitstroom van 500 statushouders). 

De doelstelling om te zorgen dat 50% van de statushouders binnen drie jaar 
bijstandsonafhankelijk is, wordt behaald. Voor de statushouders uit 2013 t/m 2015 is tussen de 
56 - 62% uitgestroomd uit de uitkering. Van de statushouders die in 2016 zijn ingestroomd is reeds 
44% uitgestroomd. De verwachting is dat eind van dit jaar de doelstelling van 5o% wordt behaald. 

Jongeren en specifiek jongeren met een migratieachtergrond (Aanpak Spotlicht)  
In de Jongerenpunten worden Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 begeleid naar 
werk en/of een passende opleiding. Tot 1 november hebben de Jongerenpunten ruim 2800 
jongeren geholpen aan een baan en ca. 1100 jongeren (terug) naar school begeleid. 

Naast de reguliere aanpak jongeren richt de aanpak Spotlicht zich op jongeren met een 
migratieachtergrond die na 6 maanden in de bijstand nog niet zijn uitgestroomd naar werk of 
opleiding. De doelstelling van deze aanpak is om aanvullend 200 jongeren aan het werk te helpen. 
De aanpak loopt in vier gebieden (Zuidoost, Oost, Nieuw-West en Noord). Er worden trainingen 
ontwikkeld specifiek gericht op deze doelgroep. In 2019 zijn met deze aanpak 198 
Amsterdammers aan het werk geholpen. Een belangrijk onderdeel is het direct voorstellen  áán  en 
ontmoeten vn werkgevers zodat arbeidsmarktdiscriminatie geen rol kan spelen. Dit gebeurt in 
samenwerking met het Programma Aanpak Arbeidsmarktdiscriminatie en een denktank 
bestaande uit studenten van de Academie van de Stad. Daarnaast zijn vijf jongeren opgeleid als 
peercoach met als opdracht om uit hun eigen netwerk anderen vanuit de bijstand te begeleiden 
naar werk. 

Aanpak 5o+ 
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Het programma 50+ heeft twee hoofddoelstellingen. Ten eerste het verbeteren van de 
arbeidsmarktpositie van 50-plussers in de bijstand, met daaraan gekoppeld een uitstroom van 200 

50-plussers uit de bijstand. Ten tweede het verwerven van kennis en inzicht over de doelgroep en 
het ontwikkelen van passende werkwijzen en instrumenten. Het tegengaan van 
arbeidsmarktdiscriminatie is een duidelijk aandachtsgebied. Zo is er dit jaar een 
communicatiecampagne geweest, onder andere met abri's door de stad, gericht op het 
wegnemen van vooroordelen bij werkgevers over de 50-plusser. Daarnaast is een banenmarkt 
georganiseerd waar de werkgevers zich konden presenteren en in contact kwamen met de 
werkzoekende 50-plusser. Er wordt nu een training verbeterd waar in groepsverband wordt 
gewerkt aan het hervinden van zelfvertrouwen en aan (digitale) sollicitatievaardigheden, waarna 
50-plussers die nog geen baan hebben kunnen vinden, in een jobcenter verder worden begeleid. 
Ook zijn er zeven 50-plussers opgeleid als peercoach zoals ook bij de jongeren het geval is. 
Tot î november zijn 2.68 50-plussers vanuit het programma aan het werk gekomen en 
uitgestroomd uit de uitkering en zijn 34 50-plussers om andere redenen uitgestroomd uit de 
uitkering. Tot slot zijn 34 50-plussers gestart met een parttime baan. Voor een deel van de 50-
plussers is een parttime baan het maximaal haalbare. 

Afspraken met werkgevers 

Zuidoost 
Op 27 maart jl. is het startschot gegeven voor het initiatief 'Zuidoost Werkt'. 
Werkgevers uit het gebied willen in samenwerking met de gemeente en maatschappelijke 
organisaties de komende drie jaar meer inwoners uit Amsterdam Zuidoost aan het werk te helpen. 

Door het project Zuidoost Werkt zijn tot 1 november dit jaar 198 werkzoekenden aan het werk 
gegaan. Dit zijn zowel Amsterdammers met een uitkering als niet-uitkeringsgerechtigden. De 
meeste plaatsingen zijn bij kleinere werkgevers in het gebied gerealiseerd. 

Overige gebieden  
Naast 'Zuidoost Werkt' wordt gewerkt aan vergelijkbare plannen in Noord in samenwerking met 
Zaanstad (ZaanIJ), Haven/Westpoort en met Luchtvaart  Community  Schiphol (LCS). De 
gesprekken met LCS lopen tot nu toe goed. Voor het Banenplan ZaanIJ is sprake van een 
gezamenlijk bestuurlijk  commitment  vanuit de gemeente Zaanstad, de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Noord. De kansen in het stadsdeel voor een Banenplan zijn geïnventariseerd en de 
werkgevers die zich mogelijk willen verbinden aan het Banenplan zijn in kaart gebracht. De 
gesprekken met deze werkgevers worden momenteel voorbereid. 

In de Haven en in Westpoort wordt met name met individuele werkgevers op reguliere wijze 
samengewerkt. Er worden momenteel verkennende gesprekken gevoerd (o.a. met stadsdeel 
Nieuw-West) voor de vorming van een collectief Banenplan Haven! Westpoort. 

Zorg  
Er zijn twee projecten om samen met werkgevers extra werkzoekenden toe te leiden naar een 
leerwerktraject of betaalde baan in de zorg: 
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a. 	Het project (Calibris) is ter bevordering van de samenwerking tussen wijkleerbedrijven en 
zorgorganisaties opgestart met als doel om deelnemers met behoud van uitkering op te 
leiden naar een betaalde baan in een zorginstelling. 

2. 	Het project (Ingeschakeld) is ter bevordering van stageplekken voor uitstromers uit het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs. 

De brede doelstelling is om onder andere met bovenstaande projecten in twee jaar 300 extra 
werkzoekende toe te leiden naar een leerwerktraject of een betaalde baan in de zorg. In 2019 
hebben met het project Calibris 93 Amsterdammers een mbo-2 zorgopleiding afgerond zijn 79 
daarvan momenteel aan het werk. Met het project Ingeschakeld zijn 26 stageplaatsen voor 
ProVS0 leerlingen gerealiseerd. Naast deze projecten zijn 135 Amsterdammers een uitkering 
uitgestroomd via reguliere bemiddeling in de zorgsector. 

Verlagen  caseload van klantmanagers 

Het college heeft in het coalitieakkoord de ambitie neergelegd om de  caseload  van klantmanagers 
te verlagen. Zo komt meer tijd en aandacht beschikbaar om alle bijstandsgerechtigden de 
aandacht te geven die nodig is zodat iedereen stappen kan zetten richting werk of participatie. In 
de brief vn 13 november 2018 bent u geïnformeerd over de twee sporer die het college volgt. 

a. 	De bestaande formatie efficiënter inzetten 
In de eerste maanden van 2019 is in de gebieden Oud-Noord, Bijlmer-Oost en Osdorp een 
integrale werkwijze ontwikkeld voor alle bijstandsgerechtigden in dat gebied, ongeacht 
de trede waarop zij zijn ingedeeld. Er is een analyse gemaakt van het volledige 
bijstandsbestand in het gebied en er zijn gezamenlijk doelen gesteld wat betreft 
uitstroom naar werk en participatie. Vanaf april 2019 is met de gezamenlijke uitvoering 
gestart. Deze zomer is gestart met de Cohortaanpak. Daarom is ervoor gekozen om de 
multidisciplinaire aanpak in de gebieden te laten lopen via de Cohortaanpak. 

2. 	De vaste formatie uitbreiden. In 2019 heeft het college €4 miljoen aan structurele middelen 
beschikbaar gesteld voor het uitbreiden van de vaste formatie bij WPI. Het gaat in totaal 
om 36 fte klantmanagement en 12 fte jobhunters. De extra middelen zijn deels ingezet 
voor het structureel maken van incidentele formatie die tot dan toe werd gefinancierd 
vanuit de programmamiddelen Meedoen Werkt en Koersbesluit Re-Integratie. Met de 
uitbreiding van vaste formatie is de  caseload  van klantmanagers voor klanten met minder 
perspectief op werk structureel gedaald van gemiddeld 1:280 naar 1:200. In de begroting 
2020 komt nog €1 miljoen beschikbaar voor verdere uitbreiding van de vaste formatie met 
12 fte. 

Stand van zaken Motie Green New Deal & Klimaatrechtvaardigheid voor werknemers 
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Uw raad heeft het college middels de motie Green New Deal de opdracht gegeven om ervoor te 

zorgen dat Amsterdammers en Amsterdamse ondernemers profiteren van investeringen die 

worden gedaan als gevolg van de energietransitie. Daarnaast is met de motie 

Klimaatrechtvaardigheid voor werknemers de opdracht gegeven om de veranderingen op de 

arbeidsmarkt als gevolg van de klimaatmaatregelen te volgen en werknemers die hun baan 

(dreigen te) verliezen te begeleiden naar ander werk. 

Dat de energietransitie tot een grote hoeveelheid nieuwe banen en verandering op de 

arbeidsmarkt leidt wordt door verschillende partijen onderkend. Daarnaast is bekend dat er reeds 

langere tijd krapte bestaat op de arbeidsmarkt voor technische beroepen en dat naast toename 

vanuit het initieel onderwijs ook toename nodig is van zij-instroom. Om de klimaatdoelen te 

behalen is het ook nodig dat er meer technisch geschoold personeel komt. 

Acties en ontwikkelingen  

Over de afgelopen periode zijn de volgende acties en ontwikkelingen te melden. 

- Bij de MBO instellingen wordt duurzaamheid en tekorten in techniek de focusthenna's voor de 

komende jaren. 

Er wordt gewerkt aan nieuwe Publiek private samenwerking met de branche Bouw en Metaal 

waarbij direct de koppeling gemaakt met het thema duurzaamheid. 

- 	House of  Skills'  doet verschillende projecten gericht op bevorderen zij-instromers in de 

duurzaamheidssector. 

- Vanuit de gemeente Amsterdam wordt de samenwerking opgezocht met marktpartijen om 

mensen uit de bijstand op te leiden tot zonnepaneelmonteur. Met statushouders is hier reeds 

ervaring mee opgedaan. 

- Met Installatie Werk Noord Holland (IWNH) en Vakschool Technische Installaties (VT1)3  wordt 

een pilot project gestart om instroom in de elektra- en installatietechniek voor 

Amsterdammers met een uitkering te stimuleren. IWNH en VTi werken samen aan een goede 

opleiding van de technische professional van de toekomst. 

Doelstelling 2020:  

Het opstellen van een uitvoeringsplan werkgelegenheidsaanpak Green New Deal, dat voor de 

zomer 2020 gereed is. We beogen een intensievere samenwerking tussen bedrijfsleven, 

onderwijsinstellingen en gemeente om te komen tot brede opleidings-, schakel- en werktrajecten 

zodat meer Amsterdammers profiteren van de investeringen in de energietransitie. Hierbij wordt 

aangesloten bij de  Human Capital  Agenda van de MRA en de activiteiten van House of  Skills.  
Daarnaast willen we kansen benutten om Amsterdammers (met een uitkering) aan het werk te 

krijgen in deze sector. Dit moet leiden tot een uitvoeringsplan dat voor de zomer 2020 gereed is. 

2  House of  Skills  is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam, waarin 
bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, 
onderwijs en bestuurders uit de regio nauw samenwerken om de huidige arbeidsmarkt te 
transformeren naar een meer op vaardigheden  (skills)  gerichte arbeidsmarkt. 
IWNH is het opleidingsbedrijf in de regio voor installatie-, elektrotechnische- en koeltechnische 

opleidingen en VTi is een samenwerking tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, overheid en 
brancheverenigingen in de Metropoolregio Amsterdam. 
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In 2020 Meer Amsterdammers uit de bijstand 
Met de start van de Cohortaanpak en de vernieuwing van het instroomproces wordt een duidelijke 

extra slag gemaakt in het (sneller) aan het werk krijgen van Amsterdammers. In 2019 daalt het 

aantal Amsterdammers dat een beroep doet op een uitkering al meer, maar nog niet genoeg. De 

ambitie is dat in 2020 minder mensen een beroep hoeven te doen op een uitkering, met behulp 

van de vernieuwde aanpakken samen met de intensievere dienstverlening die we voor groepen 

bieden. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
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