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Betreft: Scholing uitkeringsgerechtigden

Geachte heer Becht,
Vaak wordt aangegeven dat er een grote noodzaak is voor werknemers om zich voldoende te
blijven scholen zodat zij aan blijven sluiten bij de eisen van de arbeidsmarkt. Bij het ronde
tafel gesprek ‘werk & inkomen’ bij de start van Inclusief Woerden kwam dit thema ook aan
de orde met name in relatie tot de kansen van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt. Hun
afstand kan aanzienlijk verkleind worden door adequate scholing. Zo kunnen we ook voor
deze groep inwoners van Woerden een voorwaarde scheppen die hen beter in staat zal stellen
mee te doen in onze inclusieve samenleving.
De kerngroep Werk en Inkomen van de Participatieraad heeft hierover met verschillende
partijen gesproken waaronder met uw beleidsambtenaar mevrouw Jansen. De conclusie was
dat er weliswaar een ruim aanbod is aan scholing binnen de verschillende arbeids-sectoren
maar dat toegang tot deze opleidingen alleen mogelijk is wanneer iemand een primaire ervaring
heeft in de betreffende sector. Echter die primaire ervaring verwerven zij niet, omdat
werkgevers hen zonder die primaire ervaring in het algemeen niet in dienst nemen. Deze
situatie is voor o.a. uitkeringsgerechtigden een schier onoverkomelijke barrière naar een
volwaardige terugkeer op de arbeidsmarkt.
We kennen het ‘Woerden Techniek’ initiatief en vergelijkbare initiatieven in andere
gemeenten. Die zijn zeker toe te juichen, maar daaraan kleven verschillende hobbels (relevante
omvang, licenties, kwaliteit, te particulier etc.). Een structurele oplossing achten wij wanneer
de diverse sectoropleidingen voor iedereen open gesteld zouden worden, ongeacht ervaring.
Wij zijn ons ervan bewust dat de gemeente Woerden geen directe zeggenschap heeft over deze
sectoropleidingen.

Desalniettemin willen wij er bij u op aandringen in overleg te treden met relevante instanties
en dit punt bij hen aan de orde te stellen. Ook de werkgevers in de betreffende sectoren zoals
zorg, techniek of logistiek, zullen hier voordeel bij hebben.
Indien gewenst kan de kerngroep Werk en Inkomen bovenstaande brief nader toelichten.
Met vriendelijke groet

Rob Kotvis,
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