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Voorwoord
Voor u ligt de verkenning "Werken maar niet rondkomen". Dit rapport is gemaakt als onderdeel van
het programma Samen Tegen Armoede 2018-2022 en onderzoekt de mogelijkheden om de positie
van werkende armen in Dordrecht te verbeteren. Centraal in deze verkenning staat de rol die we als
gemeentelijke overheid daarbij kunnen spelen. Naast overheid zijn we ook zelf werk- en
opdrachtgever en kunnen we ook vanuit die rol van betekenis zijn in de bestrijding van
geldproblemen en armoede. Ook hier besteden we aandacht aan.
Het belangrijkste deel van deze verkenning is uitgevoerd in de tweede helft van 2019. Intussen
worden we geconfronteerd met ontwikkelingen die veel invloed zullen hebben op de positie van
werkenden maar waarvan nog niet duidelijk is welke invloed. De grootste gebeurtenis is, natuurlijk,
de Corona-crisis: prognoses van het Sociaal Cultureel Planbureau laten zien dat deze crisis veel
negatieve gevolgen zal hebben voor onze economie en dus de inkomenspositie van veel werkenden.
Met name flexwerkers en ZZP-ers worden nu al geconfronteerd met veel minder inkomen.
Tegelijkertijd worden er in hoog tempo maatregelen getroffen om de negatieve economische
gevolgen van de crisis te verzachten. Het moet nog blijken wat de daadwerkelijke effecten zullen zijn
van één en ander.
Een tweede, minder ingrijpende, maar belangrijke ontwikkeling is de verschijning van rapport met
adviezen van de Commissie Regulering van werk (ook wel bekend als de ‘Commissie Borstlap’) in
januari van dit jaar. In opdracht van het kabinet, heeft deze commissie onderzoek gedaan naar de
huidige werking van de Nederlandse arbeidsmarkt. Zij hebben specifiek onderzocht of bestaande
regulering van de arbeidsmarkt voldoende toekomstbestendig is. Hun conclusies is helder: de huidige
regulering van de arbeidsmarkt is niet goed voor de economie, leidt tot bestaansonzekerheid onder
een grote groep Nederlanders zonder vast werk en veroorzaakt een toenemende tweedeling in de
Nederlandse samenleving. De tweedeling is tussen mensen met een goed, zeker inkomen en mensen
met een laag en/of onzeker inkomen. De commissie adviseert een grondig herontwerp van de
regulering van de arbeidsmarkt. Nieuwe regulering zou moeten leiden tot meer werkzekerheid en,
als gevolg daarvan, bestaanszekerheid voor alle werkenden. Het kabinet heeft toegezegd het advies
van de commissie te laten uitwerken. Wanneer de adviezen van de commissie concreet zullen
worden in nieuw beleid en wet- en regelgeving is nog niet bekend maar zal meerdere jaren vergen.
Zodra de effecten van de Corona-crisis en de adviezen van de Commissie Borstlap meer duidelijk
worden, zullen wij daarop inspelen. Maar in deze verkenning gaan wij nog uit van de wereld voor
maart 2020.
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1. Inleiding
(…) "Afgelopen week stond Monique Rietveld (54) te dubben in de Dirk: wordt het deze keer
wasmiddel of koffie? Het werd uiteindelijk de Frisse Reus, in de aanbieding voor 2,50 euro. Daarna
kocht ze diepvriesspinazie à la crème (85 cent voor 750 gram). Bij de Turkse slager rekende ze voor
een kilo kip 5 euro af, ‘meer water dan vlees’, maar voor biologisch vlees is er sowieso geen geld. In
totaal kostte deze boodschappenronde haar 7,35 euro, het bedrag dat ze per dag als alleenstaande
moeder heeft te besteden aan het avondeten voor zichzelf en haar vier thuiswonende kinderen." (…).
Rietveld werkt 29 uur in de week als administratief medewerker en conciërge op een basisschool in
Rotterdam. Daarmee verdient ze 1.500 euro per maand. Alleen al de kale huur van haar bovenwoning
bedraagt 600 euro. Meer uren krijgen op de basisschool zit er niet in, ze kijkt nu om zich heen voor
een tweede baantje. In huize Rietveld was het nooit een vetpot. Geld voor vakanties, muziekles of
sportclubs was er niet (…). Maar sinds oktober zijn al haar kinderen meerderjarig en leeft het gezin in
armoede. Haar zoon (18) en de tweeling van 19 zitten op een mbo-opleiding en financieren hun
studies met bijbaantjes. Het geld dat haar kinderen verdienen, wordt opgeteld bij het salaris van
Rietveld waardoor ze opeens geen recht meer heeft op huursubsidie of andere kortingen en
toeslagen. Daar komt bij dat haar oudste zoon (24) persoonlijke problemen heeft en sinds enkele
maanden een uitkering van 700 euro ontvangt, die eveneens bij haar salaris wordt opgeteld, maar
waarvan hij nauwelijks iets afdraagt (…)."Uit: "Fulltime werken, leven van nog geen tientje per dag
en een kapotte bril op je neus¨, Volkskrant 3 april 2020.
Wél werken en niet rond kunnen komen. Er zijn steeds meer werkenden die in armoede leven.
Mensen op of onder het minimum inkomen lopen het grootste risico, maar ook mensen met een
hoger inkomen komen vaker in financiële problemen. Onzekere inkomsten, stijgende vaste lasten
gecombineerd met een complex toeslagenstelsel en een flexibele arbeidsmarkt, maken dat bij
werkenden de bestaanszekerheid in het geding kan komen. Bestaanszekerheid is niet alleen de
zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen. Ook zekerheid om betaalbaar te kunnen wonen,
toegang te hebben tot betaalbare zorg en de mogelijkheid om een financiële buffer op te bouwen
zijn van belang.
Voor veel werkende mensen is het gewone leven onbetaalbaar aan het worden. Van een tientje
rondkomen is onmogelijk als je kostwinner bent of alleenstaande ouder. Volgens het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) behoort één op de zeven Nederlanders, 14 procent van de bevolking, tot
de categorie ‘onzekere werkenden’. Hun inkomen en arbeidspositie zijn onzeker. Ogenschijnlijk
onzichtbaar proberen ze de eindjes aan elkaar te knopen. Ze redden het net, maar één tegenslag,
zoals een kapotte wasmachine, kan het huishoudboekje al frustreren. In Amerika bestaat het
fenomeen al langer. Het vooraanstaande tijdschrift The Atlantic heeft er zelfs een term voor
bedacht: The Great Affordability Crisis, ‘de grote betaalbaarheidscrisis’.
Als gemeentelijke overheid kunnen we slechts beperkt bijdragen aan de positieverbetering van
werkende armen, zo concludeert het SCP in haar rapport Als Werk Weinig Opbrengt (2018). Het
minimabeleid van de gemeentelijke overheid kan de armoede verzachten maar niet de structurele
oorzaken wegnemen. Veel van deze oorzaken, kunnen alleen worden verbeterd met maatregelen
van de rijksoverheid en sociale partners.
Toch vinden we dat de ondersteuning van deze inwoners ook alle aandacht van de gemeentelijke
overheid verdient. Want werken moet lonen. En daar waar mogelijk willen we hieraan bijdragen.
Daarom is het tegengaan van armoede onder werkenden opgenomen als apart thema in het
programma Samen tegen Armoede Dordrecht 2018-2022.
Maar waar en op welke manier kunnen we als gemeentelijke overheid meerwaarde creëren? Om
hier meer inzicht in te krijgen is in 2019 gestart met een verkenning naar de mogelijkheden voor
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ondersteuning van werkende armen in Dordrecht, met een focus op onze rol als gemeentelijke
overheid. Dit rapport is daar een verslag van.

1.1 Leeswijzer
We starten met een uiteenzetting van het analysekader dat we gebruiken als verdere kapstok voor
dit rapport (hoofdstuk 2). Daarin geven we onder meer een definitie van armoede en het begrip
werkende armen en gaan we in op de oorzaken van armoede onder werkenden en de manieren
waarop die te beïnvloeden is. Tot slot, kijken we in dit hoofdstuk naar het advies van het SCP over de
rol die we als lokale overheid kunnen spelen bij het verbeteren van de positie van werkende armen.
Hoofdstuk 3 gaat in op de kenmerken van de doelgroep. We kijken onder andere naar de omvang
dan de doelgroep in Dordrecht en de sociale groepen die een verhoogd risico lopen om te werken en
in armoede te leven.
In hoofdstuk 4 analyseren we op welke onderdelen we vanuit onze rol als lokale overheid kunnen
bijdragen aan de verbetering van de positie van werkende armen. Daartoe inventariseren we het
nationale, regionale en lokale beleid en de bestaande infrastructuur op het gebied van
inkomensondersteuning, onderwijs en persoonlijke ontwikkeling, schuldhulpverlening en
inzetbaarheid. We doen dit langs deze vier beleidsdomeinen omdat het SCP deze noemt als
aangrijpingspunten voor interventies door de lokale overheid. In dit hoofdstuk komen ook de kansen
voor verdere versterking op een aantal onderdelen aan bod.
In hoofdstuk 5 volgt een beknopte weergave van een inventarisatie naar de manier waarop de
gemeente Dordrecht vanuit haar rol haar rol als werk- en opdrachtgever al rekening houdt met
armoede onder werkenden.
We sluiten deze verkenning af met de belangrijkste conclusies (hoofdstuk 6).

5

2. Analyse kader
In oktober 2018 publiceerde het SCP het rapport ‘Als werken weinig opbrengt: werkende armen in
vijf Europese landen en twintig Nederlandse gemeenten’. Dit onderzoek geeft leidende definities van
armoede, inzicht in de oorzaken van armoede onder werkenden, de factoren die van invloed zijn op
die oorzaken en, tot slot, de rol die de gemeente kan spelen bij het verlichten van armoede onder
werkenden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn het uitgangspunt voor Rijksbeleid op dit
onderwerp. Wij gebruiken de conclusies van het SCP als kapstok voor onze verdere analyse.
Hieronder vatten we de deze conclusies samen en lichten we ons analysekader toe.

2.1 Definitie armoede en werkende armen

Wanneer is sprake van armoede en hoe definiëren we het begrip werkende armen? Het Sociaal en
Cultureel Planbureau hanteert twee maatstaven om armoede vast te stellen:




Het basisbehoeftenbudget. Dit budget omvat de minimale uitgaven van een zelfstandig
huishouden aan onvermijdbare, basale zaken zoals voedsel, kleding en wonen. Ook de uitgaven
aan enkele andere moeilijk te vermijden posten (bv. verzekeringen en persoonlijke verzorging)
zijn meegerekend.
Het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Hierbij wordt rekening gehouden met realistische
normen voor de minimale kosten van ontspanning en sociale participatie, bijvoorbeeld een korte
vakantie of het lidmaatschap van een sport- of hobbyclub.

In deze rapportage definiëren we alle huishoudens met een inkomen onder het niet-veel-maartoereikend criterium als arm. Als definitie van ‘werkende armen’ hanteren we: iemand die zelf
betaald werk heeft en onderdeel is van een huishouden waarin het besteedbaar inkomen onder de
armoedegrens, dus onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium, ligt. We volgen daarmee de
definitie van SCP. In figuur 1 worden de grensbedragen voor diverse typen huishoudens
weergegeven.
Daarbij plaatsen we de kanttekening dat het antwoord op de vraag of het niet-veel-maar-toereikend
criterium werkelijk voldoende is om rond te komen, sterk afhangt van waar iemand woont. De
beschikbaarheid van betaalbare woningen verschilt namelijk sterk in Nederland. Waar betaalbare
woningen schaars zijn, zijn de vaste lasten hoger dan de bedragen die Nibud en SCP als uitgangspunt
nemen voor landelijke koopkrachtberekeningen. Het gevolg is dat – zeker in gebieden met een tekort
aan betaalbare woningen – steeds meer mensen met een hoger inkomen hun inkomsten en uitgaven
niet in balans houden. Mensen met een beroep als doktersassistent, kapper, receptionist, consulent
of caissière, maar ook politieagenten of onderwijzers komen in de knel (Divosa 2019).
Kortom, de groep werkenden die niet kan rondkomen bevat ook huishoudens die een inkomen
verdienen boven het niet-veel-maar-toereikendcriterium maar door hogere uitgaven in de knel
komen.
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2.2 Oorzaken armoede onder werkenden
De directe oorzaken van armoede bij werkende armen zijn een stapeling van de volgende kenmerken
van het huishouden:






De huishoudensleden werken gezamenlijk te weinig uren voor voldoende inkomen.
Het uurloon voor de uren die worden gewerkt, is te laag voor voldoende inkomen.
Er zijn onvoldoende andere bronnen van inkomen.
Het aantal werkende leden van het huishouden is relatief klein ten opzichte van het aantal
niet-werkende leden.
Het benodigde niet-veel-maar-toereikend budget is relatief hoog door:
o Het groter aantal leden in het huishouden dat niet werkt (grotere huishoudens
hebben meer inkomen nodig om rond te komen dan kleine huishoudens)
o De vaste lasten in het huishouden
o Extra kosten voor bijvoorbeeld zorg of ondersteuning

2.3 Beïnvloeding van armoede onder werkenden
Het SCP onderscheid de volgende factoren die van invloed zijn op de positie van werkende armen:
1. Arbeidsintensiteit: hoeveel uur per week iemand beschikbaar is voor arbeid of fysiek en/of
mentaal in staat is te kunnen werken. Arbeidsintensiteit is te beïnvloeden door burgers te
ondersteunen bij andere (zorg-) taken zoals de zorg en opvoeding van kinderen of de zorg
voor naasten (mantelzorg).
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2. Behoeften en kosten: de behoefte van het huishouden en de kosten die gemaakt moeten
worden om aan die behoefte te voldoen. De behoeften en kosten van huishoudens kan
worden beïnvloed door huishoudens inkomensondersteuning te bieden bijvoorbeeld door
toeslagen en toelagen voor bepaalde bestedingen (leergeld, huurtoeslag, zorgtoeslag, etc.)
en door het bieden van kortingen op specifieke uitgaven (bijvoorbeeld de Dordtpas of
kwijtschelding van gemeentebelastingen).
3. Inkomenspositie op de arbeidsmarkt: de hoogte van het inkomen per gewerkt uur en/of het
aantal uren dat iemand werk aangeboden krijgt. De inkomenspositie van werkenden wordt
bepaald door hun waarde op de arbeidsmarkt. Deze neemt doorgaans toe met het niveau en
de aard van scholing en werkervaring, afhankelijk van de vraag op de arbeidsmarkt. Deze kan
de overheid beïnvloeden door het aanbod en toegankelijkheid van scholing en
ervaringsplaatsen.

2.4 Gemeentelijke rollen en categorieën interventies
Over de rol die gemeenten kunnen hebben bij armoede onder werkenden concludeert het SCP:
1. Gemeenten kunnen maar beperkt bijdragen aan de positieverbetering van werkende armen.
2. Bestaand gemeentelijk beleid is te eenzijdig gericht op bestedingsproblemen en participatie.
3. Gemeenten kunnen meer doen voor werkende armen door:
a. als werk- en opdrachtgever toe te zien op het aantal uren en de hoogte van het uurtarief dat
individuele werk- en opdrachtnemers krijgen.
b. als verantwoordelijke voor toeleiding naar scholing en werk, scholings- en
toeleidingsvoorzieningen ook open te stellen voor werkende armen zodat zij hun positie op de
arbeidsmarkt kunnen verbeteren en meer kunnen gaan verdienen.
c. als dienstverlener, het bereik van werkende armen te verbeteren door verbinding en
samenwerking te zoeken met andere actoren zoals lokale en regionale werkgevers, vakbonden
en organisatieverbanden voor zzp-ers en opleidingsinstituten.
In het laatste hoofdstuk (5) besteden we kort aandacht aan onze rol als werk- en opdrachtgever (a).
In deze verkenning richten we ons met name op de rol die de gemeente als overheid kan spelen (b
en c). Als overheid formuleert de gemeente beleid, ontwikkelt infrastructuur en zet interventies op
om armoede te bestrijden. Het SCP stelt dat de overheid daarbij kan inzetten op de volgende
categorieën interventies:
1. Inkomensondersteuning: gericht op het verbeteren van het beschikbaar budget en het beperken
van de uitgaven. Voorbeelden zijn toeslagen, uitkeringen en verlenen van kortingen
(bijvoorbeeld de Dordtpas).
2. Onderwijs en ontwikkeling: gericht op de verbetering van de positie en mobiliteit op de
arbeidsmarkt. Door een verbeterde positie op de arbeidsmarkt kan een werkende meer gaan
verdienen per gewerkt uur.
3. Schuldhulpverlening: gericht op beheersing van effecten van schulden op het beschikbaar
inkomen.
4. Ondersteuning inzetbaarheid in arbeid: gericht op meer uren kunnen werken. Voorbeelden zijn
kinderopvangtoeslag en mantelzorgondersteuning.
Deze vier (beleids)domeinen gebruiken we in de verkenning als ordeningsprincipe voor de
inventarisatie van de manier waarop gemeente Dordrecht (samen met medeoverheden en partners)
op dit moment invulling geeft aan haar rol als overheid (hoofdstuk 4). Omdat de ondersteuning van

8

werkende armen door de overheid vaak verloopt via de werkgever, worden zowel werknemers als
werkgevers onderscheiden als doelgroepen voor beleid.
Als we het bovenstaande samenbrengen komen we tot het onderstaande model als analysekader.

Figuur 2: Analysekader
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3. Werkende armen: om wie gaat het?
In 2017 waren er in Nederland iets meer dan 666.000 volwassenen met een inkomen onder het nietveel-maar-toereikendcriterium. Bijna 220.000 van hen hadden betaald werk als belangrijkste eigen
inkomensbron. Werkenden vormden dus een derde van de totale groep arme volwassenen. Binnen
de groep arme werkenden was iets meer dan de helft een werkende in loondienst: in 2017 waren er
125.000 werknemers en 95.000 zelfstandigen met een huishoudensinkomen onder het niet-veelmaar-toereikendcriterium. Het totale aantal werknemers is echter veel groter dan het totale aantal
zelfstandigen in Nederland: ruim 7 miljoen tegenover ongeveer 1,4 miljoen. Het armoederisico voor
werknemers is dus kleiner dan voor zelfstandigen: van alle werknemers is 2 procent arm, van alle
zelfstandigen is bijna 8 procent arm (SCP 2019, Armoede in kaart).
Van 1990 tot aan 2013 is het aantal werkende armen gegroeid. Alleenstaanden, zzp'ers en mensen
met een migratie-achtergrond behoren vaker tot de werkende armen. Ze werken weinig uren, tegen
lage tarieven of moeten met een klein salaris een groot huishouden onderhouden. Sinds 2014
herstelde de economie en konden veel zzp'ers hun tarieven verhogen en meer uren werken.
Daardoor nam het aantal werkende armen af. Maar het SCP verwacht geen snelle daling naar de
niveaus van voor de crisis, omdat de arbeidsmarkt structureel is veranderd. Veel vast werk is
veranderd in flexwerk. Het toegenomen armoederisico voor werkenden is vooral een voortvloeisel
van de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. Roeland van Geuns, Lector Armoede
Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam zegt daar over "steeds meer mensen zijn afhankelijk
van werk zonder een zeker en vast inkomen. Zo werkt een groeiende groep via zzp-constructies,
uitzendbaantjes en wisselende diensten."
Bijkomend risico voor de groep onzeker werkende is het complexe stelsel van belastingen en
toeslagen. Mensen onder de armoedegrens moeten iedere cent omdraaien en lopen door dit
complexe stelsel bovendien het risico op betalingsachterstanden en schulden.
Opmerkelijk is dat 60 procent van de kinderen die opgroeien in armoede werkende ouders heeft. In
het advies Opgroeien zonder armoede (2017) wijst de SER er op dat het vooral gaat om het
aanpakken van armoede bij ouders en dus niet alleen kan gaan over voorzieningen die de gevolgen
van armoede compenseren zodat zij bijvoorbeeld mee kunnen doen aan sport en cultuur. SERvoorzitter Mariëtte Hamer zegt daar over: ‘Ons advies gaat over de aanpak van armoede onder
kinderen. Maar kinderen zijn arm doordat ze arme ouders hebben. Het gaat de SER aan het hart dat
ook de ouders zich uit armoede ontworstelen.’

3.1 Werkenden met een verhoogd armoederisico
Zzp'ers en zmp'ers
Volgens onderzoek van het CBS dat betrekking heeft op de cijfers uit 2017, lopen vooral de in deeltijd
werkende zelfstandigen risico. Zelfstandigen met personeel (zmp’ers) in kleine deeltijd – maximaal
24 uur werkzaam – hadden in 2017 met bijna 6 op de 20 de grootste armoedekans. Van de zzp’ers in
kleine deeltijd liepen er 4 op de 20 een armoederisico. Werknemers in kleine deeltijd hadden met
iets meer dan 1 op de 20 verreweg het minst vaak kans op armoede. Ook de zmp’ers en zzp’ers die
meer uren in deeltijd werken (24 tot 36 uur) liepen met rond 15 procent een verhoudingsgewijs hoog
risico. Wel werken er relatief weinig zmp’ers in deeltijd, in 2017 werkten van hen bijna 80 procent
voltijds. Bij werknemers en zzp’ers werkte iets meer dan de helft voltijds. (CBS, 2019, Armoede en
sociale uitsluiting).
Alleenstaanden, eenoudergezinnen en werkenden met migratieachtergrond
Bij de verbijzondering van het armoederisico naar de samenstelling van het huishouden komen de
hoogste risico’s op armoede voor bij werkenden die alleen staan of deel uitmaken van een
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eenoudergezin. Dat geldt voor zowel werknemers, zmp’ers als zzp’ers. Wel is ook hier het
armoederisico het grootst voor zzp’ers en het kleinst voor werknemers. Van de alleenstaande zzp’ers
liep in 2018 bijna een kwart risico op armoede en van de zzp’ers die deel uitmaken van een
eenoudergezin bijna 17 procent.
Wordt er gekeken naar herkomst dan geldt voor 2018 dat werkenden met een niet-westerse
achtergrond beduidend meer risico op armoede liepen dan werkenden met een Nederlandse
achtergrond. Bij de tweede generatie was dat risico lager dan bij de eerste generatie. (CBS, 2019,
armoede en sociale uitsluiting)
Uitsplitsing naar leeftijd laat zien dat in 2018 voor zowel werknemers, zmp’ers als zzp’ers het hoogste
armoederisico was voorbehouden aan personen in de jongste leeftijdsgroep (15 tot 25 jaar). Wel zij
hierbij opgemerkt dat het aantal jongeren dat als zzp’er of zmp’er werkte naar verhouding klein is.
In de oudste leeftijdsgroep (65 tot 75 jaar) was het risico op armoede voor de onderscheiden
groepen werkenden het laagst. De meesten van hen ontvangen volledige AOW en komen daardoor
per definitie boven de lage-inkomensgrens uit. Ook voor de ouderen gold dat het aantal nog
werkenden naar verhouding klein is.
Een hoger opleidingsniveau gaat gepaard met een lager armoederisico. Bij zzp’ers waren de
verschillen in 2018 het minst uitgesproken, alleen bij de laagopgeleiden was er sprake van verhoogd
aandeel met een laag inkomen (bijna 9 procent), onder middelbaar en hoog opgeleiden was het
aandeel met een laag inkomen gelijk (ruim 7 procent).
‘Er vallen twee groepen op’, zegt Cok Vrooman van het SCP. ‘De eerste groep is laaggeschoold, moet
het hebben van tijdelijke contracten en blijft qua inkomen meestal steken op het minimumloon;
denk aan horeca- en schoonmaakpersoneel, maar ook sportinstructeurs.’ Een tweede groep bestaat
uit hoogopgeleide werkenden, die veelal als zelfstandige werken. Kunstenaars, journalisten en
auteurs, bijvoorbeeld. ‘Meestal met een sterke intrinsieke motivatie. Ze stappen niet snel over naar
ander werk om meer te kunnen verdienen.’

3.2 Werkende armen in Dordrecht in cijfers
In 2017 waren er ongeveer 900 huishoudens in Dordrecht met als belangrijkste bron van inkomsten
werk en een inkomen lager dan 110% van het wettelijk minimum. Dat is circa 2,9% van het totaal
aantal werkenden. Er zijn 1500 huishoudens met inkomen uit werk tot 130% van het wettelijk
minimum. Dat is circa 4,8% van het totaal aantal werkenden in Dordrecht.
Tabel 1: aantal huishoudens in Dordrecht met een laag inkomen, voornamelijk uit werk (loon of
zelfstandige)
Aantal huishoudens- 2017
Totaal huishoudens
Inkomen tot 130%
Inkomen tot 110%
Bron: CBS

Totaal
52.700
10.200
7.000

Uit loon
27.500
1.100
500

Als zelfstandige
3.700
400
400

NB: deze cijfers laten een smalle interpretatie van de doelgroep zien (alle huishoudens met werk als
belangrijkste bron van inkomsten). Als we ook huishoudens zouden meetellen waar inkomen uit
werk een kleiner aandeel zou vormen, dan zou de groep groter zijn.
Uit het NIBUD Minima-effectrapportage Drechtsteden 2018 is gebleken dat paren met oudere
kinderen (14 tot 16 jaar) en een inkomen tot 150% van het wettelijke minimum het financieel het
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zwaarst hebben in de Drechtsteden, ongeacht hun bron van inkomsten1. Deze gezinnen houden
onvoldoende geld over voor vrije besteding waaronder sociale activiteiten. De belangrijkste oorzaak
zijn de extra kosten voor een tweede volwassenen. Andere groepen die zonder een Persoonlijk
Minimabudget2 (PMB) niet rondkomen zijn:





Alleenstaanden onder de AOW-gerechtigde leeftijd (op 110% van het Wettelijk Sociaal Minimum)
Gezinnen zonder kinderen (op 110% van het Wettelijk Sociaal Minimum)
Gezinnen met jonge kinderen (op bijstandsniveau)
Gezinnen met een thuiswonende werkend kind (op 110% van het Wettelijk Sociaal Minimum).

Raadsinformatiebrief, Drechtraad, NIBUD Minima-effectrapportage Drechtsteden 2018, 18 oktober 2018,
kenmerk: BDR/18/2163737
2
Het PMB is bedoelt als extra inkomen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot 110% van het
bijstandsniveau.
1
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4. Rol gemeente als overheid
In de rol van overheid kan de gemeente de positie van werkende armen verbeteren. Om te
beoordelen of aanpassingen nodig zijn in het beleid en de infrastructuur in Dordrecht, is de huidige
situatie geïnventariseerd. Daarbij kijken we naar het huidige relevante beleid op lokaal, regionaal en
landelijk niveau en naar de beschikbare infrastructuur om (aanvullend) beleid te realiseren. Ook
besteden we specifiek aandacht aan werkgevers als ingang om werkende armen te bereiken.
Hieronder gaan we achtereenvolgens in op het beleid en infrastructuur op het gebied van
inkomensondersteuning , schuldhulpverlening, onderwijs en ontwikkeling en ondersteuning van
inzetbaarheid. Op basis van deze inventarisatie geven we aan waar we kansen zien voor de
versterking ervan ten gunste van werkende armen. De inventarisatie is schematisch samengevat in
onderstaande figuur.
Figuur 3: Relevant beleid
werkende armen

4.1. Inkomensondersteuning
Gemeenten mogen geen algemeen, generiek inkomensbeleid voeren. Dat is voorbehouden aan het
Rijk. Zo bepaalt het Rijk onder andere de hoogte van het minimumloon, de hoogte van de
uitkeringen en de arbeidskorting.
Gemeenten kunnen wel inkomensondersteuning bieden. Daarmee bieden zij een vangnet voor
inwoners met een laag inkomen, die niet of moeilijk rond kunnen komen. Ook het Rijk biedt
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inkomensondersteuning. Deze paragraaf gaat op de landelijke, regionale en lokale vormen van
voorzieningen voor inkomensondersteuning.
Daarbij is het goed om te vermelden dat inkomensondersteuning vrijwel altijd samenhangt met de
hoogte van het inkomen. Vanaf een bepaalde inkomenshoogte daalt het inkomen vanuit de
inkomensondersteunende voorzieningen. Zo kan het dat door vanuit de uitkering over te stappen
naar een betaalde baan of door het werken van meer uren het besteedbaar inkomen van een
huishouden daalt. Om deze reden loont werk niet in alle gevallen. Dit probleem staat bekend als de
armoedeval.
Werkenden zijn dus niet op voorhand uitgesloten van inkomensondersteunende voorzieningen, maar
krijgen bij een stijgend inkomen wel te maken met een daling van de inkomensondersteunende
voorzieningen. Op welke wijze en in welke mate is afhankelijk van een veelheid aan factoren en kan
dus per situatie verschillend zijn. In zijn algemeenheid geldt dat bij de groepen die het meeste
inkomensondersteuning krijgen het risico op de armoedeval het grootst is (Stimulanz, 2019).
Vanuit haar inkomensbeleid hanteert Het Rijk verschillende instrumenten gericht op
inkomensondersteuning voor mensen met een lager inkomen. De twee belangrijkste in dit kader zijn:
1.

2.

landelijke toeslagen en heffingskortingen, te weten:
a. Huurtoeslag
b. Zorgtoeslag
c. Kindgebonden budget
d. Combinatiekorting
e. Algemene heffingskorting (minstverdienende partner)
f. Kinderbijslag
de Participatiewet met daarin de uitkering aan gemeenten voor de uitvoering van de bijstand en
de financiering van loonkostensubsidie voor werkgevers die werknemers met een
arbeidsbeperking in dienst hebben.

Op 12 juli 2019 verscheen de Kamerbrief 'Versterking gemeentelijke aanpak werkende armen' als
reactie op het onderzoek van het SCP. Hierin onderschrijft de minister dat gemeenten
verantwoordelijk zijn voor inkomensondersteunende maatregelen, waarbij gemeenten effectiever
moeten worden in het bereiken van werkende armen. Daarom kondigt het Kabinet de volgende
acties aan:
1. Ambitie bestrijding kinderarmoede. 70 procent van alle kinderen van werkende armen moet
worden bereikt met ondersteunende maatregelen
2. Kennisprogramma Vakkundig aan het Werk. Binnen dit programma wordt een consortium
gevormd rond het signaleren en benaderen van doelgroepen waar sprake is van verborgen
armoede.
3. Motie Seegers verzoekt om budgetverhoging inkomensondersteuning voor huishoudens met
kinderen. Het samenwerkingsverband van vier landelijke partijen voor de bestrijding van
kinderarmoede komt met een plan voor de besteding hiervan.
Regionaal
Het Minimabeleid in de Drechtsteden biedt de beleidskaders voor de toekenning van een breed
pallet aan gemeentelijke regelingen, waaronder:
1. de bijzondere bijstand
2. de collectieve ziektekostenverzekering,
3. het persoonlijk minimabudget,
4. het SMS-Kinderfonds
5. het Fonds Urgente Noden.
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Een maal per twee jaar laat de Sociale Dienst Drechtsteden een Minima-effectrapportage maken
door het NIBUD. In deze rapportage wordt het minimabeleid vertaalt in de koopkrachtplaatjes van
verschillende huishoudtypen. Op grond van de meeste recente Minima-effectrapportage
Drechtsteden in 2018, heeft het NIBUD aanbevelingen gedaan ter verbetering van het
Minimabeleid.3
Lokaal
De gemeente Dordrecht kent tot slot:
1. de kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen
2. de Dordtpas
Hieronder is de belangrijkste lokale en regionale infrastructuur weergeven, waarmee uitvoering
wordt gegeven aan bovenstaande vormen van inkomensondersteuning.
Infrastructuur Regionaal en lokaal,
gericht op inwoners
Sociaal Wijkteams

Bureau Sociaal Raadslieden

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)

Inkomensondersteuning
Om alle bewoners te bereiken met haar aanbod van diensten, heeft de
gemeente Dordrecht de Sociale Wijkteams ingericht. Het SWT kan inwoners
onder andere helpen in het toeleiden naar en aanvragen van
inkomensondersteunende voorzieningen.
Sociaal Raadslieden kunnen controleren of inwoners de
inkomensondersteunende voorzieningen ontvangen waarop zij recht hebben.
Ook kunnen zij inwoners helpen bij het aanvragen van voorzieningen zoals
toeslagen en bijzondere bijstand.
Uitvoering Bijzondere Bijstand: op grond van de regels voor Bijzondere
Bijstand, hebben huishoudens met een inkomen lager dan 120% van het
minimuminkomen recht op tegemoetkomingen voor verschillende uitgaven.
Collectieve ziektekostenverzekering voor minima;
Voor alle inwoners van de Drechtsteden met een laag inkomen en hoge
zorgkosten wordt korting gegeven op de premie door VGZ en SDD betaald mee
aan de premie. SDD is verantwoordelijk voor de aanbesteding van de
gemeentepolis.
Het Persoonlijk Minimabudget (PMB)
Het PMB is een jaarlijks, vrij te besteden bedrag beschikbaar voor huishoudens
met een inkomen tot 110% van het Sociaal Wettelijk Minimum
het SMS-Kinderfonds
Het SMS-kinderfonds verstrekt vergoedingen voor kinderen tot 18 jaar voor de
kosten van bijvoorbeeld schoolreisjes, de sportclub, muziekles of het
lidmaatschap van een vereniging. Ouders of verzorgers van deze kinderen
kunnen hier per jaar een beroep op doen wanneer het inkomen van het
huishouden onder de 140% van het Sociaal Wettelijk Minimum ligt.
Adviseur Geldzaken bij de SDD geven, laagdrempelig, antwoord op vragen over
inkomen, uitgaven, bijstand, bijzondere bijstand, etc.

Stichting Urgente Noden
Drechtsteden

De stichting heeft fondsen beschikbaar om zaken te bekostigen voor
huishoudens met een laag inkomen, die niet kunnen worden bekostigd uit
andere middelen of voorzieningen. De aanvraag kan worden gedaan door

Raadinformatiebrief, Drechtraad, NIBUD Minima-effectrapportage Drechtsteden 2018, kenmerk:
BDR/18/2163737
3
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Perspectiefteam

Juridisch Loket
Financieel Hulphuis

professionals uit organisaties die een convenant hebben afgesloten met de
stichting. Het gaat hierbij om vrijwel alle relevant hulp- en zorgverlenende
organisaties in de Drechtsteden.
Het Perspectiefteam vervult een vergelijkbare functie als de Sociaal Wijkteams
voor inwoners, maar dan specifiek voor leerlingen in het MBO met als doel
uitval te voorkomen.
Het Juridisch Loket is toegankelijk voor alle inwoners met juridische vragen,
bijvoorbeeld over arbeidsrecht en schulden.
Het Financieel Hulphuis is toegankelijk voor alle inwoners met alle financiële
vragen, waaronder die over schulden, belastingen, uitkeringen,
inkomensvoorzieningen

4.2 Schuldhulpverlening
In 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Daarmee werd
schuldhulpverlening een wettelijke taak van gemeenten. Sindsdien is beleid op het gebied van
schulden en schuldhulpverlening sterk in beweging op Rijks, regionaal en lokaal niveau.
Rijksoverheid
Het wettelijk kader voor de schuldhulpverlening is, hoofdzakelijk, vastgelegd in de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (Wgs), de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en aanverwante
wetgeving. De Wgs wordt binnenkort aangepast. Op 1 januari 2021 treedt de Wet vereenvoudiging
beslagvrije voet (Wvbv) in werking.
De Wgs is in 2016 geëvalueerd en wordt nu aangepast. In 2019 is geëvalueerd hoe minnelijke
schuldhulptrajecten (doorgaans uitgevoerd onder de Wgs) aansluiten op wettelijke schuldsanering
(Wsnp). Deze evaluaties worden onder meer ingegeven door de brede erkenning dat het stelsel van
schuldhulpverlening niet optimaal functioneert. Vooral het bereik wordt gezien als een knelpunt. Op
1 januari 2021 treedt een gewijzigde Wgs in werking die betere vroeg signalering door gemeenten
zou moeten faciliteren4.
In 2018 lanceerde staatsecretaris van Ark het Landelijk Actieprogramma 'Brede Schuldenaanpak'. Dit
actieprogramma richt zich op optimalisering van preventie en vroeg signalering, ontzorgen en
ondersteunen van inwoners met schulden en, tot slot, een zorgvuldige en maatschappelijk
verantwoorde incasso. Binnen dit Actieprogramma worden werkenden niet als een specifieke
doelgroep gedefinieerd. Wel worden verschillende acties aangekondigd die het bereik van
schuldhulpverlening moet verbeteren zoals de informatiecampagne Kom uit je Schuld.
Regionaal
Binnen het regionale beleid Schuldhulpverlening wordt geen expliciet onderscheid gemaakt tussen
werkenden en niet-werkenden. Iedere inwoner ouder dan 18 jaar, kan gebruik maken van het
bestaande aanbod van hulp en ondersteuning bij schulden.5
In de Regionale Visie Sociaal Domein Drechtsteden, wordt aangekondigd de samenwerking met
werkgevers te zoeken en daarbij met hen in gesprek te gaan over hun rol voor werknemers met
geldproblemen.
Lokaal
De gemeente Dordrecht heeft in haar programma Samen tegen Armoede speciale aandacht voor de
preventie en vroegsignalering van schulden. In samenwerking met de SDD richt de gemeente
Dordrecht zich onder andere op een verbetering van de toeleiding naar schuldhulpverlening door de
ketenaanpak schuldhulpverlening, vroegsignalering van schulden via Vroeg Eropaf bij
Berenschot, Aansluiting gezocht! Verkenning minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering, 26
april, 2019
5
SDD, Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden 2016 – 2020, 2016
4
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betalingsachterstanden en de implementatie van de stress-sensitieve aanpak bij schulden. Het
signaleren, ondersteunen en toeleiden bij (dreigende) schulden is onderdeel van de opdrachten van
MEE/ Vivenz, het Sociaal Wijkteam en vrijwillige schuldhulpverlening van Schuldhulpmaatje en
Humanitas.

Infrastructuur Regionaal en
lokaal, gericht op inwoners
Sociaal Wijkteams

Schuldhulpverlening
Vroeg Erop Af: medewerkers van de SWT’s gaan naar inwoners waarvan,
via een melding van een schuldeiser, bekend is dat er schulden zijn. Met
deze infrastructuur beoogt de gemeente, proactief, inwoners te
bereiken met beginnend problematische schulden.
In samenwerking met de sociale dienst ontwikkelt het SWT Dordrecht
een ketenaanpak voor schulden. Deze zal naar verwachting eind 2020
operationeel zijn.

Bureau Sociaal Raadslieden

Bureau Sociaal Raadslieden kunnen controleren of een inwoner terecht
of onterecht toeslagen ontvangt of niet ontvangt. Daarom kunnen zij
een belangrijke rol vervullen bij het voorkomen of oplopen van
belastingschulden.

Sociale Dienst Drechtsteden
(SDD)

Schuldhulpverlening: beleid en uitvoering van de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening door de SDD is toegankelijk voor alle inwoners van
Dordrecht, 18 jaar en ouder.
Adviseur Geldzaken: deze functie is in het leven geroepen om inwoners,
laagdrempelig, advies te geven over financiële zaken waaronder
schulden.

Perspectiefteam

Het Perspectiefteam vervult een vergelijkbare functie als de Sociaal
Wijkteams (informatie, advies en toeleiding) voor inwoners, maar dan
specifiek voor leerlingen in het MBO met als doel uitval te voorkomen.

Juridisch Loket

Het Juridisch Loket is toegankelijk voor alle inwoners met juridische
vragen, bijvoorbeeld over arbeidsrecht en schulden.

Financieel Hulphuis

.Het Financieel Hulphuis is toegankelijk voor alle inwoners met alle
financiële vragen, waaronder die over schulden, belastingen,
uitkeringen, inkomensvoorzieningen.

Vrijwilligersinitiatieven

Vrijwilligers van Humanitas en Schuldhulpmaatje beiden in Dordrecht
hulp bij schulden. Zij zijn, in principe, toegankelijk voor alle inwoners van
Dordrecht.

4.3 Kansen voor verbeteren bereik inkomensondersteuning en schuldhulpverlening
Op het gebied van inkomensondersteuning en schuldhulpverlening zijn beleid en infrastructuur in
belangrijke mate op orde. Natuurlijk is het mogelijk om de grens voor inkomensondersteuning (nog)
verder te verruimen zodat meer inwoners aanspraak kunnen maken hierop, maar vergeleken met
andere gemeenten zijn de grenzen in de Drechtsteden al ruim. Ook de schuldhulpverlening is voor
iedereen toegankelijk en kent geen uitsluitingsgronden die nadelig zijn voor werkenden.
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We hebben weinig informatie over de vraag of we met onze beschikbare infrastructuur werkende
armen bereiken. Landelijk is dat iets minder dan de helft voor schuldhulpverlening6. Hoe groot het
aandeel is voor bereik van inkomensondersteuning, is uit de verkenning niet duidelijk geworden. Wel
is het aannemelijk dat het bereik van werkenden lager is dan dat van niet-werkenden. Al was het
maar omdat we inwoners met een bijstandsuitkering automatisch kennen. Daarom gaan we ervanuit
dat er kansen liggen in het laagdrempeliger en toegankelijker maken van onze dienstverlening en
voorzieningen voor werkenden. Daarbij kan gedacht worden aan:
1. Uitbreiding spreekuren SWT en SDD buiten kantooruren
De toegankelijkheid van de Sociale Wijkteams, de Sociale Dienst Drechtsteden en het
Leerwerkloket kan worden vergroot door uitbreiding van inloop- of telefonische spreekuren
buiten werktijden. Doordat werkende armen vaker laaggeletterd zijn, is digitale toegang minder
geschikt en is juist telefonisch of direct contact belangrijk.
2. Uitbreiding Vroeg Eropaf na kantooruren
Geadviseerd wordt huishoudens ook buiten kantooruren te benaderen bij betaalachterstanden
(pilot Vroeg Eropaf). Dit gebeurt nog heel beperkt. Op deze manier kunnen inwoners bereikt
worden die nog niet in beeld zijn.
3. Informatie- loket voor werkgevers
Een one-stop loket voor werkgevers met armoede-gerelateerde hulpvragen, met name voor
MKB- bedrijven die niet zelf beschikken over een specialistische HRM-afdeling. Dit zou het loket
moeten zijn waar werkgevers terecht kunnen met vragen over sociale regelingen waar zij of hun
werknemers gebruik van kunnen maken. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan regelingen omtrent
inkomensondersteuning of schuldhulpverlening.
4. Sociaal Wijkteam voor werkgevers
Een Sociaal Wijkteam voor werkgevers vergelijkbaar met het Perspectief Team in het MBOonderwijs. Dit team kan een rol vervullen bij toeleiding en samenwerken met dienstverlening van
ARBO- gerelateerde zorg zoals een bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werk. Het Sociaal
Wijkteam voor Bedrijven bestaat uit hulpverleners die zich onderscheiden van de reguliere
hulpverleners in de Sociaal Wijkteams door hun kennis van de context van werkgevers en de
aansluiting tussen dienstverlening in het publieke domein en in het private domein bijvoorbeeld
door een achtergrond in bedrijfsmaatschappelijk werk. Of dit een eigenstandig team is of dat
deze mensen onderdeel zouden moeten zijn van de reguliere Sociaal Wijkteams, moet nader
worden uitgewerkt.
5. Lobby bij werkgevers
Starten van een lobby- en informatiecampagne om aandacht van werkgevers te krijgen voor de
effecten van armoede voor bedrijf en samenleving. Dit kan via werkgeversorganisaties maar ook
rechtstreeks door de belangrijkste werkgevers van werkende armen in de regio te benaderen.
Belangrijke werkgevers voor werkende armen zijn de uitzendbureaus en schoonmaakbedrijven.
De opbrengsten van de lobby en acties kunnen vervolgens ook worden verbreed naar andere
sectoren.
6. Informatiecampagne gericht op werkenden en werkgevers
De gemeente ontwikkelt informatie die aansluit bij de positie en rol van de werkgever wanneer
6

Cijfers van de NVVK
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die te maken heeft met een werknemer met geldproblemen. Deze informatie bevat tips over hoe
een werkgever zijn/haar medewerker kan ondersteunen en, als dat nodig is, kan toeleiden naar
de juiste hulp.
De bovenstaande punten hebben overigens niet alleen betrekking op toeleiding van werkende
armen naar de dienstverlening op het gebied van inkomen en schuldhulp, maar ook op de rol die
werkgevers zelf kunnen spelen bij het herkennen van financiële problemen van werknemers en de
ondersteuning van inzetbaarheid en de ontwikkeling van hun werknemers.

4.4 Onderwijs en ontwikkeling
Het beleid en de infrastructuur gericht op training en opleiden van de beroepsbevolking, is sterk in
ontwikkeling op alle niveaus: Rijksbeleid, beleid van de Arbeidsmarktregio en lokaal beleid. In die
ontwikkeling neemt de aandacht voor het opleiden en trainen van werkenden toe. Speciale aandacht
gaat daarbij uit naar werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt door hun
opleidingsniveau, hun achtergrond of hun leeftijd. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste
beleidsontwikkelingen, de belangrijkste infrastructuur en de kansen die we zien voor een verdere
versterking hiervan ten gunste van werkende armen.
Rijksoverheid
Onder de noemers Leven Lang Leren, Leven Lang Ontwikkelen en Duurzame Inzetbaarheid, heeft het
Rijk haar aandacht geïntensiveerd voor voortdurende scholing en ontwikkeling van de
beroepsbevolking. Binnen het beleid gaat veel aandacht uit naar het deel van de beroepsbevolking
dat tot de doelgroep werkende armen behoren, uitgaande van het oorzakenmodel van het SCP:
werkenden die een kwetsbare positie innemen door een gebrek aan kwalificaties of door hun
leeftijd. Werkgevers worden gestimuleerd zelf te investeren in de ontwikkeling van werknemers. De
publieke budgetten voor scholing moeten dit extra aantrekkelijk maken voor werkgevers. Meer
specifiek gaat het om de volgende aanpakken en programma's:


Programma Leren en Werken: dit programma van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, heeft tot doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt
en arbeidsmarktkansen te versterken. Vanuit dit programma zijn de Leerwerkloketten gevormd
in alle arbeidsmarktregio’s, gefinancierd door het ministerie en regionale partners. De
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Taalakkoorden valt sinds 2016 ook binnen het
programma.



Leven Lang Ontwikkelen (LLO): onder leiding van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt beleid
uitgevoerd gericht op het ‘arbeidsmarktfit’ houden van werknemers door voortdurende
aandacht voor scholing. Dit beleid heeft als doel mensen duurzaam aan het werk te houden door
hen, via scholing, een goede positie te geven op de arbeidsmarkt en aantrekkelijk te houden voor
werkgevers. Verschillende instrumenten worden ingezet om het voor werkgevers zo
aantrekkelijk mogelijk te maken hun werknemers te scholen en voor de beroepsbevolking om
zich te laten scholen. De acties richten zich op aansluiting van MBO-onderwijs op de behoefte
van volwassenen, het meer transparant maken van onderwijs aanbod, het verruimen van
financieringsmogelijkheden voor scholing uit publieke middelen7, het verbeteren van de positie
van leren in de praktijk, etc.

De belangrijkste ontwikkeling binnen dit kader is de ontwikkeling van het publiek gefinancierde STAP-budget:
‘Daarom vervangt het kabinet de fiscale scholingsaftrek met het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie).
Daarmee kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk
ontwikkelbudget van €1000 tot €2000 per persoon.’ Naast het publiek gefinancierde STAP-budget, bevatten
steeds meer CAO’s afspraken over de beschikbaarheid van private, werkgeversbudgetten voor opleiding.
7
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Aanpak Laaggeletterdheid: onder leiding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is, sinds 20168, beleid ingezet gericht op het bestrijden van laaggeletterdheid. De
doelstellingen van de aanpak zijn onderdeel van het Interbestuurlijk Programma (2018). Het
ministerie stelt gemeenten fondsen beschikbaar voor de uitvoering van dit beleid. Daarnaast is
draagvlak geworven voor de aanpak door het sluiten van landelijke Taalakkoorden, onder
anderen met gemeenten en werkgevers. Inmiddels is besloten tot de Vervolgaanpak
Laaggeletterdheid 2020 – 2024. De Vervolgaanpak is een verbreding en een intensivering van de
Aanpak Laaggeletterden. Belangrijkste verbreding van inzet op taalvaardigheid naar ook basale
reken- en digitale vaardigheden. Een belangrijke intensivering is de aandacht voor de rol van
werkgevers en gemeenten. Beiden worden geacht een meer structurele rol te gaan vervullen bij
de verbetering van de basisvaardigheden. Gemeenten moeten vanaf 2024 structurele regie gaan
voeren en budget beschikbaar stellen voor de verbetering van de basisvaardigheden als
onderdeel van hun beleid in het Sociaal Domein.



Regionaal: met de transitie van het Sociaal Domein naar de gemeente sinds 2015, is ook een
transitie ingezet van de verantwoordelijkheid voor het volwassenenonderwijs. Het aanbod van
volwassenen onderwijs is de verantwoordelijkheid geworden van gemeenten zodat zij onderwijs
als effectief beleidsinstrument kunnen inzetten in het Sociaal Domein9. De gemeente Dordrecht
speelt hierin een centrale rol als contactgemeente voor de Wet educatie en beroepsonderwijs
(WEB) in de regio Drechtsteden. In die rol heeft de gemeente een coördinerende rol bij het tot
stand brengen van volwassenenonderwijs in de regio en de inbedding van het aanbod in het
Sociaal Domein-beleid. Meer specifiek worden onderstaande ontwikkelingen ingezet:

 Human Capital Akkoord Zuid-Holland: op 24 juni 2019 werd het Human Capital Akkoord ZuidHolland ondertekend door 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De provincie ZuidHolland heeft voor de uitvoering van de Human Capital Agenda in het eerste jaar € 1 mln.
beschikbaar gesteld. De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor die
horizon een aantal concrete doelen gesteld. Zo gaat de regio 40.000 werknemers in staat stellen
zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en
20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen. Op dit moment wordt het
akkoord uitgewerkt naar een aanpak voor de Drechtsteden, mede in het kader van de
Groeiagenda.


Meer aandacht voor werkenden bij het Leerwerkloket: een tweede belangrijke ontwikkeling
vooral in het afgelopen jaar, is de toenemende aandacht voor werkenden in het regionaal
onderwijsbeleid. Traditioneel heeft het regionaal beleid rond scholing van volwassenen zich
voornamelijk gericht op werkzoekenden. Met de sterk afnemende werkloosheid en de
toenemende krapte op de arbeidsmarkt, is de rol van het Leerwerkloket Drechtsteden
geïntensiveerd voor werkenden door meer in te zetten op de relatie met werkgevers in de regio.
De verbreding van de rol is in lijn met het Rijksbeleid dat de Leerwerkloketten een intensievere
rol wil geven in de ondersteuning van werkgevers en werknemers bij het inrichten van
leertrajecten. Dit in het kader van het beleid Leven Lang Ontwikkelen.



De MBO-aanpak: de MBO-aanpak (onderdeel van de Groeiagenda): deze aanpak richt zich op een
betere aansluiting tussen de vraag naar MBO-geschoolde mensen en het aanbod. Een van de
onderdelen in deze aanpak is bij- en omscholing van werkenden richting functies waar veel vraag

8
9

Programma Tel mee met Taal, 2016
Wet educatie en beroepsonderwijs, https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2018-01-01#HoofdstukI
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naar is. De MBO-aanpak komt tot stand in een samenwerkingsverband tussen de gemeenten,
werkgevers en het MBO-onderwijs in de Arbeidsmarktregio Drechtsteden.


De Campagne ‘BAAS over je Eigen Toekomt’: de campagne BAAS over je eigen toekomst maakt
onderdeel uit van de MBO-aanpak om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van de Drechtsteden
beter af te stemmen. Deze is ontwikkeld in de verwachting dat de vraag naar MBO-geschoolde
medewerkers sterk zal stijgen. De campagne richt zich op leerlingen in het voortgezet onderwijs,
werkenden en niet-werkenden.



Dordrecht is regionaal aanjager van de aanpak tegen laaggeletterdheid: het regionaal beleid
tegen laaggeletterdheid is sterk in ontwikkeling. Ook regionaal wordt onderkent dat effectieve
scholing op taalachterstanden en achterstanden op reken- en digitale vaardigheden belangrijk
zijn in de aanpak van sociale achterstanden. Gemeenten in de Drechtsteden waaronder
Dordrecht, onderschrijven dit inzicht door ondertekening van het landelijk Taalakkoord
Werkgevers op 4 april 2019. Het Taalakkoord Werkgevers is ondertekend door bedrijven,
gemeenten en andere organisaties die zich willen inzetten tegen laaggeletterdheid en de
negatieve effecten daarvan, in de eerste plaats bij hun werknemers maar ook bij klanten en
inwoners.
In het kader van de rol als contactgemeente voor de WEB, coördineert Dordrecht het aanbod van
scholing op dit terrein. Dordrecht coördineert het Taalpact. Het Taalpact is een regionaal
samenwerkingsverband waarin gemeenten, taalaanbieders en werkgevers uit de Drechtsteden
gezamenlijk werken aan een aanpak laaggeletterdheid en achterstanden op andere
basisvaardigheden.

Lokaal
Ook in het lokaal beleid neemt de aandacht voor scholing en ontwikkeling toe. Dit resulteert tot nu
toe vooral in een toegenomen aandacht voor lokaal beleid gericht op laaggeletterdheid. Op 25 juni
2019 heeft de gemeenteraad van Dordrecht een motie aangenomen waarin zij het college oproept
tot het volgende:




Het initiatief te nemen tot het afsluiten van een Taalpact.
Schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, welzijnsorganisaties en werkgevers uit te nodigen om
samen met Stichting Lezen & Schrijven op zoek te gaan naar laaggeletterden en hen te motiveren
om basisvaardigheden te leren.
Samen met de gemeenteraad na te gaan hoe raad en college een actievere rol kunnen vervullen
in het Taalpact.

De belangrijkste infrastructuur voor onderwijs en ontwikkeling ziet er als volgt uit:
Infrastructuur Regionaal en
lokaal, gericht op inwoners
Sociaal Wijkteams
Sociale Dienst Drechtsteden
(SDD)

Onderwijs en ontwikkeling
Sociaal Wijkteams kunnen informeren over de mogelijkheden voor hun
klanten. Zij leiden toe naar taalonderwijs en het Leerwerkloket.
Baanbrekend Drechtsteden wordt uitgevoerd door de SDD en is een
samenwerkingsverband tussen de SDD, het UWV en de Randstad Groep.
Doel van deze samenwerking is het bij elkaar brengen van vraag en
aanbod van werk. Om de mismatch tussen vraag en aanbod van werk te
dichten, kan de SDD verschillende instrumenten inzetten waaronder
scholing en begeleiding van kandidaten. Ook werkt de SDD met
werkgevers aan het vergroten van de arbeidsmarktwaarde van
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Leerwerkloket

MBO-onderwijs

Perspectiefteam

Taalpact - aanbod
basisvaardigheden

kandidaten met als doel deze kandidaten te matchen met kansrijke
banen (ook op de langere termijn)
het Leerwerkloket is er, in principe, voor alle inwoners in de
Drechtsteden. Deze organisatie biedt ook ondersteuning aan werkenden
en werkgevers die behoeften hebben op het terrein van vakgerichte
scholing en opleiding. Zoals eerder aangegeven, wordt pas redelijk
recent ingezet op de ondersteuning van werkenden en werkgevers.
Het MBO-onderwijs biedt (ook) aanbod voor volwassenen met een
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt door het aanbod van Entreeonderwijs en MBO-niveau 1 opleidingen. Deze opleidingen zijn, in
principe, ook toegankelijk voor werkenden. Met de beschikbaarheid van
de Leven Lang Leren-budgetten komt hierin, deels, verandering.10 Het Da
Vinci-college richt zich in haar aanbod ook specifiek op werkgevers die
hun medewerkers laten bijscholen naar een beter niveau van taal- en
vakgebonden vaardigheden.
Het Perpectiefteam vervult een vergelijkbare functie als de Sociaal
Wijkteams voor inwoners, maar dan specifiek voor leerlingen in het MBO
met als doel uitval te voorkomen. Zij kunnen leerlingen begeleiden naar
passende ondersteuning en hulp buiten de school.
De gemeente beschikt over verschillende aanbieders van taalonderwijs
voor laaggeletterden en training in basisvaardigheden, beschikbaar voor
alle inwoners van Dordrecht die dat nodig hebben. Toeleiding naar dit
aanbod gebeurt vooral via de Sociale Dienst, de Sociaal Wijkteams, de
Bibliotheek, verschillende vrijwilligersorganisaties en rechtstreeks.

4.5 Kansen voor versterken van onderwijs en ontwikkeling
Kijkend naar de voorgaande paragraaf zien we kansen voor het versterken van onderwijs en
ontwikkeling ten gunste van werkende armen op de volgende onderdelen:
1. Toeleiding training basisvaardigheden verbeteren
Het gebrek aan basisvaardigheden zoals lezen en schrijven is een belangrijk obstakel voor een
goede positie op de arbeidsmarkt. Meer aandacht voor het signaleren van een gebrek aan
basisvaardigheden en voor de toeleiding naar beschikbare trainingen en opleidingen via
bijvoorbeeld het Sociaal Wijkteam kan bijdragen een betere arbeidsmarktpositie .
2. Vergroten bekendheid en inzet Leerwerkloket
De gemeente ondersteunt en stimuleert het regionale Leerwerkloket om haar rol te versterken
als toeleider naar opleidingen voor werkenden en werkgevers bij training en opleiding. Deze rol
kan worden versterkt door het Leerwerkloket meer bekend te maken bij inwoners van Dordrecht
en professionals die werkende armen ondersteunen. Ook kan de gemeente het Leerwerkloket als
toegang tot bedrijfsgerichte opleidingen beter onder de aandacht brengen in onze netwerken
van werkgevers. Zo dragen wij zelf bij aan de bekendheid van het loket. Tot slot kan de gemeente
eraan bijdragen dat het Leerwerkloket haar dienstverlening aan werkgevers kan intensiveren
bijvoorbeeld door bij te dragen aan capaciteit voor relatiemanagement.
3. Ontwikkeling lokale aanpak Leven Lang Ontwikkelen beleid
De gemeente sluit aan bij de ontwikkeling van het Leven Lang Ontwikkelen beleid van het Rijk,
Op dit moment zijn vormen van studiefinanciering beschikbaar voor volwassenen die voltijds een MBOopleiding kunnen volgen. Belangrijke beperking in dit kader, is dat studiefinanciering of Leven Lang Lerenleningen op dit moment niet beschikbaar zijn voor mensen ouder dan 30 die in deeltijd een MBO opleiding
willen volgen. Zij hebben geen recht op studiefinanciering of een Leven Lang Leren-lening.
10
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gericht op toeleiding en opleiding van werkende armen, direct of via werkgevers. Verdere
verkenning is nodig om te bepalen hoe werkende armen in Dordrecht de voorzieningen kunnen
benutten die ontstaan door het Rijksbeleid.
4. Lokale uitwerking van de afspraken gemaakt in het Human Capital Akkoord Zuid- Holland
De gemeente maakt gebruik van de afspraken die door de provincie Zuid-Holland zijn gemaakt in
het Human Capital Akkoord Zuid-Holland door deze te vertalen naar regionale en lokale invulling.
Dit akkoord biedt extra middelen voor scholing en inzet van werkenden en niet-werkenden die
kunnen bijdragen aan de bestrijding van armoede. Dit vraagt om verdere uitwerking van hoe
deze middelen kunnen worden ingezet in Dordrecht.
5. Ontwikkeling beleid volwassenenonderwijs gericht op werkenden
De gemeente gebruikt haar rol als contactgemeente voor de inkoop van volwassenenonderwijs
om aan te sluiten bij de opleidingsbehoefte van werkende armen. Dit kan door:
a. Het aanbod van volwassenenonderwijs beter toegankelijk te maken voor werkende armen,
bijvoorbeeld door (mede)financiering voor de opleidingen.
b. De bestaande rol als contactgemeente van de aanpak tegen laaggeletterdheid verder te
versterken en te versnellen. Speciale aandacht hierbij moet uitgaan naar de inzet van
werkgevers in de aanpak, om te beginnen binnen het Taalpact, de regionale uitwerking van
het landelijk Taalakkoord.
c. Te onderzoeken of het huidig aanbod van Entree- en MBO- opleidingen niveau 1 voldoende
toegankelijk is voor werkende armen en te bepalen of en hoe de gemeente die
toegankelijkheid kan verbeteren.
6. Ontwikkeling van proactieve en outreachende werving voor opleiding en ontwikkeling
Op dit moment is aanbod van opleiding en ontwikkeling nog vooral gericht op niet-werkenden of
werkenden die zelf op zoek zijn naar aanbod. Dit is vooral in de doelgroep, werkenden minima
een kleine groep. Om effectiever te zijn, is een meer outreachende werving van werkenden voor
opleiding en ontwikkeling nodig. Samen met partners werkt de SDD ideeën uit over hoe de
werving voor opleiding en ontwikkeling meer proactief en outreachend kan worden.

4.6 Ondersteuning inzetbaarheid
Beleid rond ondersteuning van inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, richt zich hoofdzakelijk op twee
onderwerpen11: beleid rond beschikbaarheid door het bieden van kinderopvang en beleid rond de
ondersteuning van mantelzorgers. In het beleid gericht op ondersteuning van mantelzorgers wordt
ook specifieke aandacht besteed aan de rol van werkgevers in die positie.
Kinderopvang
Landelijk
De Wet kinderopvang is het wettelijk kader voor de beschikbaarheid en de kwaliteit van
kinderopvang. In deze wet is onder andere bepaald onder welke voorwaarden burgers recht hebben
op kinderopvangtoeslag. De maatregel bij verrekening kinderopvangtoeslag borgt dat ouders met
schuld door te veel ontvangen kinderopvangtoeslag, voldoende toeslag blijven ontvangen om
kinderopvang te kunnen betalen.

Dit geldt voor ondersteuning van inzetbaarheid voor werknemers zonder arbeidsbeperking. Voor werknemers met een arbeidsbeperking
zijn ook andere voorzieningen die hier niet nader worden toegelicht.
11
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Sinds 1 augustus 2010 is de 'Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie' (Wet OKE) van
toepassing. Het doel van de wet is om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. In deze wet
wordt de toegang tot en de kwaliteit van vroeg- en voorschoolse educatie (vve) geregeld. Deze wet
bepaalt nu dat gemeenten verplicht zijn 10 uur vve aan te bieden aan kinderen die tot de doelgroep12
behoren. Vooronderstelling is dat een deel van de vve-doelgroep ouders heeft die behoren tot de
risicogroep voor armoede. Het aanbod van 10 uur per week wordt 16 uur per week per 1 augustus
2020.
Regionaal en lokaal
Minimabeleid Drechtsteden biedt een bijdrage voor kinderopvang wanneer een huishouden over
minder dan 120% van het wettelijk minimum inkomen beschikt.
Lokaal-regionale samenwerking
De gemeente Dordrecht is, in het kader van het programma Samen Tegen Armoede met de SDD een
pilot stress-sensitieve dienstverlening voor één oudergezinnen in armoede gestart. In deze aanpak
wordt specifieke aandacht besteed aan de inzetbaarheid van ouders. Voor deze pilot heeft de
gemeenteraad voor een periode van 2 jaar budget beschikbaar gesteld om drempels rond de
toegang tot kinderopvang weg te nemen om op die manier de inzetbaarheid te kunnen bevorderen.
Lokaal
Zoals in de Dordtse Onderwijsvisie 2020 – 2030 wordt toegelicht, moeten alle kinderen in Dordrecht
die behoren tot de doelgroep 10 uur vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) krijgen. Dit wordt
volledig gesubsidieerd door de gemeente. VVE wordt ook aangeboden door de reguliere
kinderopvang wat betekent dat ouders van doelgroeppeuters recht hebben op 10 uur, voor hen
kosteloze, kinderopvang. In verband met een landelijke verplichting, wordt dit aanbod verhoogd naar
16 uur per 1 augustus 2020.
Sinds 1 januari 2019, heeft Dordrecht ook een regeling voor een tijdelijk bijdrage aan de kosten van
kinderopvang op sociaal medische indicatie (maatwerkoplossing voor gezinnen, voorheen SMI).
Ouders komen hiervoor in aanmerking wanneer zij die nodig hebben door bepaalde medische of
sociale omstandigheden maar niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Denk
bijvoorbeeld aan ouders die niet kunnen werken door (psychische) ziekte of een crisissituatie in het
gezin waardoor ouders niet in staat zijn om de verzorging van kinderen op zich te nemen. Voor
ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en wiens kinderen tot de doelgroep voor VVE
behoren, zijn dit de kosten voor maximaal 10 uur per week. Voor ouders wiens kinderen niet tot de
VVE-doelgroep horen is dit 5 uur per week.

Mantelzorg
Landelijk
De wettelijke kaders voor beleid gericht op leden in een huishouden met beperkte zelfredzaamheid
zijn:
 Wet maatschappelijke ondersteuning: onder deze wet is de gemeente verantwoordelijk voor
de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht volledig zelfredzaam zijn. Daarbinnen
is de gemeente verantwoordelijk voor het tijdelijk ontlasten van mantelzorgers.
 Jeugdwet: in deze wet zijn de kaders bepaald voor zorg en hulp voor jeugdigen en hun sociaal
netwerk.

12

Kinderen met (het risico op) onderwijsachterstanden
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Wet langdurige zorg: deze wet bepaalt of een lid in het huishouden in aanmerking komt voor
langdurige, professionele zorg en hulp.

Het wettelijk kader voor beleid gericht op werkende mantelzorgers is de Wet arbeid en zorg. In deze
wet worden onder andere de voorwaarden bepaald voor vormen van zorgverlof.
Het Rijk (gecoördineerd door het Ministerie van VWS) voert beleid gericht op de ondersteuning van
mantelzorgers. Dit beleid wordt gevoerd in de vooronderstelling dat het aantal mantelzorgers zal
toenemen met het aantal ouderen in Nederland. De doelen van de ondersteuning concentreren zich
vooral rond de verlichting van belasting en het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers.13
Belangrijkste kader voor deze acties binnen het beleid is het Actieprogramma Langer Thuis, actielijn 2
‘Mantelzorg en vrijwilligers in zorg en welzijn.14
Het Rijk richt haar beleid ook op werkgevers met onder andere de bewustwordingscampagne 'Hoe
werkt Nederland' en een subsidie aan de Stichting Werk en Mantelzorg15 die inzet op meer
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bij bedrijven en gemeenten.
Regionaal
In de Regionale Visie Sociaal Domein Drechtsteden16, heeft de Drechtraad de ambitie uitgesproken
dat de SDD een intensievere rol speelt bij de ontzorging van mantelzorgers. Deze ambitie wordt
onder andere onderbouwd met de constatering dat intensieve mantelzorg slecht samen gaat met
werk. In de visie wordt ook gewezen op de druk vanuit het Rijk op gemeente om werk te maken van
de sociale indicatie voor de Wmo: ‘Dus niet enkel gericht op de beperking van de Wmo-cliënt, maar
meer op de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorgers door het verlichten van hun zorgtaken.’
Lokaal
In het vastgestelde raadsvoorstel voor de ondersteuning van mantelzorgers 2019 – 202217 en in het
Meerjarenbeleidsplan Wmo 2020-2023 is een uitbreiding van de ondersteuning van mantelzorgers
opgenomen. In het raadsvoorstel wordt expliciet genoemd dat de voorzieningen eraan moeten
bijdragen dat mantelzorgers hun zorgtaken beter kunnen combineren met andere activiteiten
waaronder een betaalde baan. De voorzieningen bestaan uit de uitbreiding van respijtzorg en de
inkomensvoorzieningen zoals de Dordtpas met een mantelzorgtegoed en de tegemoetkoming in de
kosten van parkeren.
Infrastructuur Regionaal en
lokaal, gericht op inwoners
Sociaal Wijkteams

Bureau Sociaal Raadslieden
Sociale Dienst Drechtsteden
(SDD)

Ondersteuning inzetbaarheid
Om alle bewoners te bereiken met haar aanbod van diensten, heeft de
gemeente Dordrecht de Sociale Wijkteams ingericht. Het SWT faciliteert
oa de toeleiding naar mantelzorgondersteuning.
Bureau Sociaal Raadslieden ondersteunt inwoners van Dordrecht bij het
aanvragen van kinderopvangtoeslag.
Wmo-consulenten stellen vast of een huisgenoot van een werkende
extra ondersteuning of thuishulp nodig heeft. Echter, hierbij wordt nog
niet vastgesteld of ondersteuning nodig is om de mantelzorger in staat
te stellen voldoende te werken.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg/maatregelen-om-mantelzorgers-te-ondersteunen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/15/programma-langer-thuis
15
www.werkenenmantelzorg.nl
16
Regionale Visie op het Sociaal Domein Drechtsteden, juni 2019
17
Raadsvoorstel, Ondersteuning Dordtse mantelzorgers 2019-2022, 11 december 2018
13

14
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Als uitvoerder van de Bijzondere Bijstand: werkenden met een inkomen
lager dan 120% van het wettelijk minimum kunnen aanspraak maken op
een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage aan kinderopvang.

Perspectiefteam

Mee Plus

Als uitvoerder van de Participatiewet: niet-werkenden met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt worden geactiveerd op grond van de
Participatiewet. Zij worden begeleid naar (beschut) werk buitenshuis.
Deze activering kan positieve consequenties hebben voor de
inzetbaarheid van werkende mantelzorgers.
Het Perspectiefteam vervult een vergelijkbare functie als de Sociaal
Wijkteams voor inwoners, maar dan specifiek voor leerlingen in het
MBO met als doel uitval te voorkomen.
In opdracht van de gemeente Dordrecht, biedt Mee Plus ondersteuning
en hulp aan mantelzorgers zodat zij de zorg beter en langer vol kunnen
houden.
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5. Rol van de gemeente als werkgever en opdrachtgever
In dit hoofdstuk komt de rol van de gemeente Dordrecht als werkgever en opdrachtgever aan de
orde en de wijze waarop deze van betekenis kan zijn voor de positie van werkende armen. In het
kader van de verkenning van de rol van werkgever is gesproken met: P&O adviseurs, de Arbocoördinator, organisatieadviseurs, bedrijfsmaatschappelijk werk en de bedrijfsarts. Daarnaast zijn
gesprekken gevoerd met clustermanagers en teamleiders van medewerkers die op grond van hun
schaalindeling tot de doelgroep kunnen behoren. Voor de verkenning van de gemeente Dordrecht als
opdrachtgever is gesproken met contractmanagers en inkoopmanagers van de SDD en de
Serviceorganisatie Drechtsteden. Zij ondersteunen de gemeenten in de Drechtsteden bij het
uitwerken van de (contract-) voorwaarden waaronder de gemeenten relaties aangaan met
opdrachtnemers.

5.1 Inventarisatie rol werkgever
In onderstaande tabel is, per salarisgroep, het aantal medewerkers opgenomen dat in maart 2020 in
dienst was bij de gemeente Dordrecht. Per salarisgroep is het bruto inkomen in periodieken 0 en 11
opgenomen. Als we deze informatie combineren met de grensbedragen van het niet-veel-maartoereikendcriterium (zie: figuur 1, pagina 7), kunnen medewerkers in grijs gearceerde salarisgroepen
behoren tot de groep werkende armen, zoals gedefinieerd in deze verkenning. Of dit daadwerkelijk
het geval is, hangt af van de samenstelling van het huishouden waarvan zij onderdeel uitmaken en de
periodiek waarin zij vallen. Theoretisch gezien zouden, in het meest nadelige scenario, ruim 237
medewerkers tot de doelgroep kunnen behoren. Dit aantal is naar alle waarschijnlijkheid veel lager.
Om daar meer zicht op te krijgen zou voor de salarisgroepen 2 t/m 7 een verdieping naar periodiek
uitgevoerd kunnen worden. Op basis van landelijk onderzoek blijkt in ieder geval dat het
armoederisico van werknemers in overheidsdienst verwaarloosbaar is. Van de werknemers in het
openbaar bestuur en overheidsdiensten liepen slechts 0,2 procent kans op armoede (SCP 2019).
Aantal medewerkers Dordrecht maart 2020 per salarisgroep en salaris in periodieken 0 en 11
Aantal
Salarisgroep medewerkers
2

Salaris gemeenteambtenaren per 11-2020
6
€ 1638-2243

3

5

€ 1680-2442

4

39

€ 1728-2575

5

43

€ 1778-2711

6

70

€ 1896-2846

7

74

€ 2127-3114

8

98

€ 2435-3520

9

99

€ 2702-3968

10

80

€ 2914-4406

11

130

€ 3491-5067

11A

1

€ 3843-5410

12

81

€ 4194-5756

13

22

€ 4683-6240

14

15

€ 4975-6856

15

3

€ 5349-7524

16

7

€ 5728-8260
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Voor werkgevers is een loonbeslag een belangrijke indicator van ernstige financiële problemen bij
een medewerker. Op het moment van een eerste uitvraag (februari 2019) bleek er bij één
medewerker van de gemeente Dordrecht beslag te zijn gelegd op het loon. Bij een tweede uitvraag
begin juni 2020 bleek dit echter voor 7 medewerkers te gelden. De stijging kan verband houden met
de coronacrisis. Of dit daadwerkelijk zo is, is niet vastgesteld.
Hoewel het aantal werkende armen in dienst bij de gemeente Dordrecht naar alle waarschijnlijkheid
beperkt is, spelen er wel financiële problemen bij medewerkers. Dit blijkt uit gesprekken met
leidinggevenden. In welke mate en van welke omvang is op basis van de gevoerde gesprekken niet
vast te stellen. Leidinggevenden geven aan incidenteel vragen of zorgen over geld te constateren bij
medewerkers, maar het is geen terugkerend onderwerp van gesprek. Onduidelijk is of dit komt
omdat medewerkers weinig geldproblemen hebben of omdat deze niet zichtbaar worden voor
leidinggevenden.
Uit de gesprekken en documentstudie is naar voren gekomen dat er in de organisatie vrijwel geen
expliciete aandacht is voor de situatie van werkende armen of medewerkers met financiële
problemen. Er is geen heldere route hoe om te gaan met signalen van financiële problemen. Er is
geen vaste plek of functionaris waar medewerkers signalen kunnen afgeven: sommigen melden het
bij de bedrijfsarts, sommigen melden het bij hun leidinggevende. Vanuit P&O is er geen beleid
gericht op medewerkers met financiële problemen of hun leidinggevenden. Verschillende
leidinggevenden geven aan dat zij wel behoefte hebben aan ondersteuning vanuit de organisatie
over hoe zij medewerkers met financiële problemen het beste kunnen helpen, zo blijkt uit de
gesprekken. Wel biedt het bedrijfszorgpakket de mogelijkheid voor medewerkers om gebruik te
maken van verschillende diensten om gezondheidsklachten te voorkomen, ook die als gevolg van
financiële problemen. Denk aan maatschappelijk werk, budget-coaching en ondersteuning bij
duurzame inzetbaarheid, waaronder het omgaan met stress en werk- en privé in balans.
Op de plotselinge stijging van het aantal loonbeslagen na, zijn er vooralsnog slechts in beperkte mate
signalen dat financiële problemen onder medewerkers van de gemeente Dordrecht spelen. Om er
zeker van te zijn dat financiële problemen ook daadwerkelijk weinig voorkomen, zou aanvullend
onderzoek gedaan moeten worden.
Echter, om te voorkomen dat medewerkers met financiële problemen onvoldoende ondersteuning
krijgen, is het zinvol meer bekendheid te geven aan het onderwerp en een helder proces in te richten
voor signalering en ondersteuning. Zichtbaar aanbod van ondersteuning zou een latente vraag
inzichtelijk kunnen maken. Bovendien sluit dit aan bij de behoefte van leidinggevenden, die
gesproken zijn in het kader van deze verkenning.
Manieren om meer expliciet ondersteuning te bieden, zijn bijvoorbeeld: meer bekendheid geven aan
het bedrijfszorgpakket; het aanstellen van een onafhankelijke financieel adviseur; aansluiten bij
bestaande interne trajecten zoals die rond laaggeletterdheid of duurzame inzetbaarheid; het trainen
van leidinggevenden op het signaleren en bespreekbaar maken van financiële problemen en het
toeleiden naar ondersteuning of het als aandachtgebied opnemen in het HR beleid van de
gemeenten.
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5.2 Inventarisatie rol opdrachtgever
Voor de rol van opdrachtgever gaat het om de inkoop van diensten uit sectoren met relatief veel
laagbetaald werk. Dit zijn diensten zoals schoonmaak, catering, groenvoorziening, afvalverwerking en
huishoudelijke hulp vanuit de Wmo.
Uit de verkenning blijkt dat de contracten voor dergelijke diensten van gemeente Dordrecht, het SCD
en de SDD géén voorwaarden bevatten met het oog op de positie van werkende armen, zoals
voorwaarden over bijvoorbeeld scholing van medewerkers, loopbaanontwikkeling, uren en salaris.
Er is een toetsingskader waarop (potentiële) opdrachtnemers worden beoordeeld. Dit toetsingskader
heeft vooral betrekken op de combinatie prijs- kwaliteit van producten en diensten. Bijvoorbeeld
scholingseisen worden alleen gesteld in relatie tot de kwaliteit van de diensten. Er wordt niet
expliciet getoetst op arbeidsvoorwaarden. Contractmanagers geven aan dat er tijdens
contractbesprekingen wel aandacht is voor de arbeidsvoorwaarden, maar vooral vanuit het oogpunt
van kwaliteit van dienstverlening. Criteria voor goed werkgeverschap op dit gebied zijn er vooralsnog
niet.
Er is wel beleid voor Social Return on Investment (SROI) bij het aanbesteden van opdrachten. Eén van
de doelen van social return is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te
helpen of om tot maatwerkoplossingen te komen, bijvoorbeeld als de ingekochte dienst het lastig
maakt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Voorbeeld van een
maatwerkoplossing is een financiële bijdrage van de gecontracteerde opdrachtnemer aan sociaal
maatschappelijke doelen. Een speciale unit binnen Baanbrekend Drechtsteden (Unit SROI) houdt zich
bezig met social return door er onder andere voor te zorgen dat afspraken over in te stromen aantal
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook daadwerkelijk kan instromen.
Een herijking van het SROI-beleid kan kansen bieden voor werkende armen. Er kunnen voorwaarden
in worden opgenomen die bijdragen aan een verbeterde positie van groepen werkenden die behoren
tot de risicogroepen voor armoede. Denk hierbij aan voorwaarden rondom scholing en ontwikkeling
van medewerkers, dat medewerkers die meer uren willen werken deze kans ook krijgen, een
minimaal uurtarief voor inhuur van zzp-ers of de inzet van zo min mogelijk flexibele contracten. Nu
wordt een standaard, relatief globaal SROI-beleid gehanteerd volgens de wettelijke eisen. Veel
opdrachtnemers kunnen niet voldoen aan de eisen. Inzet van participatiewerknemers is vaak niet
mogelijk, omdat er geen geschikt werk aanwezig is. In de voorwaarden zou ruimte moeten zijn voor
andere voorwaarden, zoals voorwaarden voor de verbetering van de positie van werkende armen.

29

6. Conclusies
Bovenstaande overziend, liggen er volop mogelijkheden voor Dordrecht om vanuit haar rol als
overheid en in samenwerking met werkgevers en (regionale) partners waarde te creëren voor
werkende armen door bestaand beleid verder uit te werken of uit te breiden en de bestaande
infrastructuur verder te benutten. Als werk- en opdrachtgever is er bij de gemeente Dordrecht geen
beleid geformuleerd dat inspeelt op armoederisico's voor werkenden. Als we iets willen betekenen
voor werkende armen liggen dus ook hier nog veel mogelijkheden.
Kijkend naar de inventarisatie van het bestaande beleid, trekken wij de volgende conclusies:





Er is veel beleid dat kan bijdragen aan een betere positie van werkende armen zowel op landelijk,
regionaal als lokaal niveau.
Het lokale beleid is vooral gericht op inwoners in armoede. Beleid voor inkomensondersteuning,
schuldhulpverlening en inzetbaarheid specifiek gericht op werkgevers en werkenden, is nog niet
ontwikkeld.
Het landelijke beleid is gericht op het maken van resultaatafspraken met werkgeversorganisaties,
het informeren van werkgevers en het subsidiëren van initiatieven van werkgevers op landelijk
niveau.
Er ontstaan regionaal nu ook initiatieven die zich richten op werkgevers. Voorbeelden zijn het
Leerwerkloket en het Taalpact. Deze initiatieven hebben vooral betrekking op onderwijs en
ontwikkeling van werkenden.

Uit de inventarisatie van de beschikbare infrastructuur om werkende armen en hun werkgevers te
bereiken blijkt:
 De gemeente beschikt over een breed palet aan infrastructuur waarmee inwoners, dus ook
werkende armen, kunnen worden ondersteund. De ondersteuning richt zich op onderwijs en
ontwikkeling, schulden, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en inkomensondersteuning.
 Het is echter onbekend of werkende armen daadwerkelijk worden bereikt met de bestaande
infrastructuur. Het is dan ook de vraag of deze infrastructuur voldoende bekend is en aansluit bij
de behoefte van werkende armen in Dordrecht.
 De gemeente beschikt ook over infrastructuur om in contact te treden met werkgevers: er zijn
ongeveer 30 organisaties waarin Dordtse ondernemers zich hebben georganiseerd. Deze
infrastructuur zou ook kunnen worden ingezet voor het thema armoede en schulden onder
werkenden.
 Echter, deze infrastructuur wordt hiervoor nog niet voldoende benut. Daarnaast is het de vraag
of deze infrastructuur voldoende is voor werkgevers en goed aansluit bij de behoefte van
ondernemers op het onderwerp armoede en schulden.
Kansen liggen in het rekening houden met werkende armen als bijzondere doelgroep binnen de
algemene dienstverlening door bij toeleiding naar bijvoorbeeld inkomensondersteunende
voorzieningen en schuldhulpverlening meer rekening te houden met de behoeften van de doelgroep.
Op het gebied van onderwijs en ontwikkeling liggen er kansen in het ontwikkelen van beleid voor
volwassenonderwijs gericht op werkenden en het lokaal verder uitwerking geven aan Leven Lang
Ontwikkelen en het Human Capital Akkoord. Tot slot, liggen er kansen in het benutten van de
netwerken van gemeente en werkgevers. In deze netwerken kunnen contacten worden gelegd en
afspraken worden gemaakt om, enerzijds, werkende armen te bereiken en, anderzijds gezamenlijk in
te zetten op de ondersteuning van werknemers met financiële problemen.
Uit de verkenning van de wijze waarop gemeente Dordrecht invulling geeft aan haar rol als werk- en
opdrachtgever valt op te maken dat:
30





Hoewel overheidspersoneel niet behoort tot de groep werkenden met een verhoogd
armoederisico, spelen ook onder personeel van de gemeente Dordrecht in ieder geval bij
individuele medewerkers financiële problemen. De gemeente Dordrecht kan er voor kiezen hier
als werkgever specifiek beleid op te ontwikkelen.
Als opdrachtgever contracteert de gemeente partijen met werknemers die tot de risicogroepen
behoren. De gemeente kan er voor kiezen in haar contractmanagement hier rekening mee te
houden.
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Bronnen








Wanneer rondkomen niet vanzelfsprekend is (Divosa 2019).
Als werken weinig opbrengt: werkende minima in vijf Europese landen en twintig
Nederlandse gemeenten. (SCP, 2018).
Armoede in kaart (SCP, 2019).
Opgroeien zonder armoede (SER, 2017).
Armoede en Sociale uitsluiting (CBS, 2019)
Samenspel centraal en decentraal inkomensbeleid (Stimulanz, 2019)
Fulltime werken, leven van nog geen tientje per dag en een kapotte bril op je neus
(Volkskrant, 3 april 2020)
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Bijlage 1: Infrastructuur met aanbod gericht op werkgevers opgezet door de overheid
Nationaal
De Ambassadeurs Duurzame
Inzetbaarheid: de
ambassadeurs worden ingezet
om bedrijven te inspireren tot
een betere aanpak voor
duurzame inzetbaarheid van
medewerkers. Zij zijn
afkomstig uit het bedrijfsleven
en worden ondersteund door
het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.

Regionaal
Economic Board Zuid-Holland (EBZ):
het EBZ zet in op het structurele
gesprek tussen bestuurders in ZuidHolland – uit bedrijfsleven, overheid
en kennisinstellingen. Op initiatief
van het EBZ, is het Human Capital
Akkoord Zuid-Holland getekend. De
provincie Zuid-Holland heeft voor de
uitvoering van de Human Capital
Agenda in het eerste jaar € 1 mln.
beschikbaar gesteld. Doelstellingen
van het Human Capital Akkoord
Landelijk Taalakkoord
lopen deels parallel met die in het
Werkgevers: inmiddels
kader van bestrijding van armoede
hebben circa 145 werkgevers, onder werkenden: zo gaat de regio
landelijk, het Taalakkoord
40.000 werknemers in staat stellen
ondertekend. Hiermee
zich te ontwikkelen, 55.000
hebben zij zich gecommitteerd werknemers de overstap laten
aan de landelijke
maken naar een andere sector en
doelstellingen voor het
20.000 deeltijdwerkers die meer
terugdringen van
willen werken, aan werk helpen.
laaggeletterdheid en gemis
aan andere
Leerwerkloket Drechtsteden: sinds
basisvaardigheden.
dit jaar zet het Leerwerkloket in op
de relatie met werkgevers om ook
Landelijke Stichting Werk en
leerwerktrajecten voor werkenden
Mantelzorg: deze stichting
aan te bieden.
wordt gefinancierd door het
Ministerie van Sociale Zaken
Baanbrekend Drechtsteden: In
en Werkgelegenheid met als
toenemende mate verschuift de
doel werkgevers bewust te
aandacht van Baanbrekend zich ook
maken van de positie van
naar advisering en ondersteuning
werknemers die ook
van bedrijven die een
mantelzorger zijn (zie onder
ontwikkelingsprogramma zoeken
‘beleid’ voor nadere
voor eigen werknemers.
toelichting).

Lokaal
Dordt Onderneemt: de gemeente
beschikt over een loket voor
ondernemers in Dordrecht,
‘Dordt onderneemt’ waar
bedrijven hun vragen aan de
gemeente Dordrecht kunnen
stellen en dat initiatieven neemt
ter ondersteuning van Dordtse
ondernemers. Op dit moment
ontvangt het loket vooral vragen
omtrent bedrijvigheid en nog niet
vaak omtrent sociale
vraagstukken.
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Bijlage 2: Infrastructuur opgezet door ondernemers
In 2017, heeft het Leerwerkloket onderzoek laten uitvoeren naar hoe zij bedrijven, met name het
midden en kleinbedrijf, beter kunnen bereiken voor aanbod van kandidaten en ondersteuning in
leren en werken. In deze studie is een inventarisatie gedaan van alle bestaande
organisatieverbanden voor bedrijven in de Drechtsteden. Deze heeft 30 verschillende organisaties
opgeleverd waarbinnen verschillende groepen werkgevers zich hebben georganiseerd. Daarnaast zijn
ook een landelijke (De Moedige Dialoog) en een nieuwe lokale organisatie (Stichting Maatschappelijk
Betrokken Ondernemen) naar voren gekomen die een rol kunnen spelen in de beleidsuitvoering
relevant in het kader van armoedebestrijding. Hier worden genoemd de initiatieven die naar voren
kwamen als de meest relevante in dit kader omdat zij het grootste bereik hebben of omdat hun
initiatieven specifiek aansluiten bij beoogde doelen van de Actielijn Werkende Armen.
Nationaal
De Moedige Dialoog
(landelijk)18: dit is een
samenwerkingsverband van de
Rabobank en Sociaal Werk
Nederland. Het zet zich in voor
de financiële en sociale
redzaamheid van mensen in
heel Nederland. Het initiatief
bouwt regionale netwerken
waarin bedrijven, overheden,
onderwijs en maatschappelijke
organisaties gelijkwaardig
samenwerken om armoede,
schulden en geldstress aan te
pakken. Op dit moment zijn de
eerste stappen gezet om een
netwerk op te zetten in
Dordrecht.

18
19
20
21

Regionaal
Werkgevers Drechtsteden
(regionaal)19: dit is een
ondernemersvereniging
voor ondernemingen uit
verschillende branches die
werkzaam zijn in de
business to business markt
in de regio Drechtsteden. In
principe richt Werkgevers
Drechtsteden zich op de
grotere ondernemingen,
maar kleinere
ondernemingen worden
niet uitgesloten. ZZP’ers
daarentegen en
ondernemingen in de
detailhandel worden niet
toegelaten.

Lokaal
De Dordrechtse Ondernemingsvereniging
(DOV) (lokaal)20: De DOV behartigt de
belangen van de aangesloten
leden/ondernemers. De (bestuurs-)leden
zijn vertegenwoordigd in diverse besturen
en overlegorganen en projecten die te
maken hebben met ondernemen in
Dordrecht. DOV organiseert minimaal 6x per
jaar een netwerkbijeenkomst.
De Stichting Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen (lokaal)21: het doel van de
stichting is om het bedrijfsleven te
verbinden met maatschappelijke
organisaties, sociaal ondernemers en
burgerinitiatieven, die werken aan het
oplossen van maatschappelijke
vraagstukken in Dordrecht. Het
bedrijfsleven zet hierbij hun kennis, kunde,
netwerk, menskracht, materialen en
middelen in ten behoeve van deze
organisaties en hun doelen. De stichting
heeft ondernemers, aanbieders van sociaalmaatschappelijk werk en de gemeente
Dordrecht als deelnemer.

www.moedigedialoog.nl
www.ondernemersdrechtsteden.nl
www.dov.nl
http://stichtingmbodordrecht.nl/
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