Onderwerp: toevoegen doelgroep ouderen aan het EAA
Geachte gemeenteraadsleden van Enschede,

10 september 2019

Binnenkort bespreekt u de beleidsmaatregelen van de Enschedese Arbeidsmarktaanpak (zgn.
EAA). Bij de beleidsbespreking arbeidsmarktbeleid van het vorige college heeft het
Seniorenplatform destijds in een brief haar zorgen laten weten over de achterblijvende resultaten
van bemiddeling van de groep oudere werkzoekenden.
Eind vorig jaar hebben we vanuit een klankbordgroep over deze problematiek overleg gevoerd met
de Cliëntenraad Werk en Inkomen. Wij onderschrijven de inhoud van hun advies over de
Enschedese Arbeidsmarktaanpak (EAA). Zij leggen de vinger op de zwakke plekken van de
uitvoering van het arbeidsmarktbeleid voor oudere werkzoekenden.
In onze gemeente is deze groep kansarm te noemen voor wie juist extra aandacht zou moeten zijn
in de vorm van extra voorzieningen om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Natuurlijk moeten
de in de beleidsnotitie genoemde groepen jongeren en bijstandsgerechtigden extra aandacht
hebben maar de groep ouderen (50+) heeft die extra aandacht eveneens hard nodig om kansen te
krijgen om weer aan de slag te kunnen gaan.
De ervaring leert, dat intensieve begeleiding van werkzoekende senioren succesvol kan zijn. En
ook de ervaring met een vaste begeleider en niet steeds wisselende begeleiders, blijkt goed te
werken. We realiseren ons, dat intensieve begeleiding van oudere werkzoekenden niet de
goedkoopste oplossing is (kost meer menskracht), maar juist voor deze groep is dit een goede
oplossing met goede resultaten.
Tenslotte nog een opmerking over de reactie van de gemeente over het advies van de
Cliëntenraad Werk en Inkomen. Aangegeven wordt, dat in contacten met werkgevers over oudere
werkzoekenden informatie gegeven zal worden o.a. over hun beperkte ziekteverzuim, e.d. om de
beeldvorming te verbeteren. Dat gebeurt o.i. nu al geruime tijd en het helpt niet voldoende.
Als je echt iets hieraan wil doen, neem dan als gemeente een paar oudere werkzoekenden in
dienst en laat desnoods de burgemeester via zijn perscontacten periodiek vertellen over “het
goud”, dat de gemeente in huis heeft gehaald. En stel iemand uit de doelgroep oudere
werkzoekenden aan als contactpersoon voor werkgevers en werkzoekenden.
Met de bespreking van de Enschedese Arbeidsmarktaanpak (EAA) wensen wij u veel wijsheid.
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