
Motie: Scholingskansen in de bijstand

De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 26 januari 2022, behandelende 
‘Visie Armoede en schuldhulpverlening i.c.m, Participatie’.

Overwegende dat;

• Het collegeprogramma ‘De kracht van samen’  uitgaat van ‘maatwerk’ en inzet op een 
betere match tussen vraag en aanbod door te investeren in mensen. 

• Scholing  een krachtig middel is om dit te bereiken, zeker voor duurzame 
arbeidsparticipatie. 1

• Wij  het belangrijk vinden om actief beleid te voeren op (individuele) opleidingskansen 
in de bijstand.

• Voor een deel van onze uitkeringsgerechtigden een kenbaar curriculum kan bijdragen 
aan hun activering.

Constaterende dat;

• Uitstroom op werk, onderwijs en ondernemerschap in Leeuwarden anderhalf keer zo 
duurzaam blijkt als uitstroom op handhaving;2

• Opleidingen in de gemeente (deels) via maatwerk vraaggestuurd worden aangeboden. 
• Er geen kenbaar curriculum of zelfs geen opleidingsopties worden gecommuniceerd.3

• Er geen gemeentelijke doelstellingen (KPI’s) zijn op het aanbieden van maatwerk.

1 Creatief uit de bijstand: voorbeelden uit de praktijk Eindrapportage, Platform31.
2 Bijlage financiën en voortgang Sociaal Domein, behorende bij de Brief aan de raad programma versterking sociaal 
domein van 29 oktober 2019 (Z215553).
3 In bijvoorbeeld Amsterdam en Heerhugowaard wordt dit helder gecommuniceerd. 
https://www.hetsociaalplein.nl/is/werk-en-inkomen/bijscholen-en-omscholen/bij-of-omscholen-met-uitkering
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7BA525F05C-AF2B-4ED3-A22A-7F188CE8F1BB%7D.
In Leeuwarden nog niet: https://maximaaljezelf.leeuwarden.nl/home

https://www.hetsociaalplein.nl/is/werk-en-inkomen/bijscholen-en-omscholen/bij-of-omscholen-met-uitkering
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7BA525F05C-AF2B-4ED3-A22A-7F188CE8F1BB%7D
https://maximaaljezelf.leeuwarden.nl/home
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6gaf2j_PYAhWOaVAKHdowCTAQjRwIBw&url=https://www.omropfryslan.nl/nieuws/719388-partij-vd-dieren-doet-mee-aan-raadsverkiezingen-leeuwarden&psig=AOvVaw0Nrn7tbpmpOmIsj5KJ31yq&ust=1516969986161721


Verzoekt het college:

• De scholingsmogelijkheden in kaart te brengen, inclusief de weg daar naar toe en het 
curriculum naar buiten toe (digitaal) te publiceren.

• Maatwerk en de beschikbare scholing een standaard onderdeel van het gesprek te 
maken. Hierop intern te (blijven) sturen.

• Daarbij het arbeidsaanbod zoveel mogelijk in verbinding met de arbeidsvraag te krijgen.
• De eventuele extra kosten hiervan in beeld te brengen en de dekkingsmogelijkheden te 

zoeken binnen de Coronagelden en de beschikbare regionale gelden.
• Dit voor 1 juni  2022 te presenteren aan de raad.
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