
Werk, armoede en economie  
 
In ons sociale Groningen telt iedereen, bieden we elkaar de helpende hand als dat nodig is en zien we 
naar elkaar om. Voor ons staat voorop dat onze inwoners het gevoel hebben ertoe te doen. Werk zorgt 
daar bij uitstek voor. Door te werken draag je niet alleen bij aan de samenleving, maar het zorgt er ook 
voor dat je je talenten ontwikkelt en dat je andere mensen ontmoet. Kortom, juist door te werken sta 
je midden in de samenleving en voel je je daar onderdeel van. Het geeft je precies dát gevoel dat je 
ertoe doet. Op werk kan je ook je leven bouwen. Het zorgt voor bestaanszekerheid. Je kunt je eigen 
boontjes doppen, bent financieel zelfstandig en minder afhankelijk van de overheid of anderen. Wij 
willen jong en oud daarom perspectief bieden op goed en eerlijk werk. Daarbij dient je achtergrond 
geen rol te spelen, maar juist waar je heen wilt. Voor de PvdA telt elke bijdrage die mensen kunnen 
leveren aan ons Groningen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt om mee 
te doen en zich te ontwikkelen. De overheid dient zich er hard voor te maken dat iedereen mee kan 
komen en dat er passende banen zijn.  
 
Want er gaat veel mis op de arbeidsmarkt. Voor steeds meer mensen – vooral mbo’ers, jongeren en 
mensen met een beperking – betekent werken dat ze van het ene flexcontract naar het andere moeten 
hoppen. Ook moeten mensen soms als schijnzelfstandige aan de slag, waardoor ze niet verzekerd zijn 
tegen arbeidsongeschiktheid of ouderdom. Bij zwangerschap of ziekte wordt niet altijd doorbetaald. 
Niet iedereen krijgt voldoende en passende scholing om aan een baan te komen. Mensen kiezen er 
soms voor zzp’er te worden vanwege de vrijheid om opdrachten aan te nemen en eigen beslissingen te 
maken, maar de laatste jaren zien we steeds vaker dat mensen zich gedwongen als zzp’er in laten huren 
omdat ze geen vast contract krijgen. En dat zonder de verzekeringen en rechten die wel bij zo’n contract 
horen. Door de grote hoeveelheid tijdelijke banen kunnen grote groepen mensen geen zelfstandig 
bestaan opbouwen. Een koopwoning wordt onbereikbaar, omdat ze geen hypotheek kunnen krijgen of 
deze niet kunnen aflossen. Voor een huurwoning geldt vaak hetzelfde wegens de hoge eisen die aan 
huurders gesteld worden. Weer anderen hebben door schulden en armoede geen uitzicht op een beter 
leven. Mensen in de bijstand worden niet met vertrouwen behandeld, maar krijgen te maken met een 
wantrouwend en denigrerend systeem. Het lijkt vaak alsof mensen tegenwoordig geen afstand hebben 
tot de arbeidsmarkt, maar dat de arbeidsmarkt een afstand heeft tot hen.  
 
Het roer moet om. Wij willen er alles aan doen om mensen kansen en uitzicht te bieden door middel 
van werkgelegenheid en bestaanszekerheid. De afgelopen periode hebben we gedaan wat we hebben 
beloofd door ervoor te zorgen dat schoonmakers in vaste dienst zijn gekomen bij de gemeente. 
Daarnaast hebben we de basisbaan geïntroduceerd, waarmee mensen weer aan een baan zijn gekomen 
door maatschappelijk nuttig werk te verrichten. De komende jaren willen we daar dan ook mee 
doorgaan. Ook willen we meer banen creëren door het succesvolle 1000-banenplan verder uit te rollen. 
We gaan ondernemers faciliteren die zich voor maatschappelijk relevant werk inzetten. We zetten in op 
omscholing naar sectoren waarmee werk beschikbaar is. We laten kinderen en studenten al vroeg 
kennismaken met de arbeidsmarkt. We bestrijden armoede en helpen onze inwoners met hun schulden. 
En we handelen vanuit vertrouwen als mensen in de bijstand terechtkomen en bieden maatwerk. We 
gaan voor een gemeente waarin iedereen mee kan doen. In een baan, via een stage, door middel van 
dagbesteding of met een basisbaan. Ons doel is dat we niemand in de steek laten. Iedereen telt en kan 
rekenen op een sterke overheid die er voor hen is. 



Bestaanszekerheid 
• Mensen die met ontslag worden bedreigd, moeten direct door kunnen stromen naar een nieuwe 

werkplek. Vanwege de coronacrisis is geld beschikbaar gesteld voor Regionale Mobiliteitsteams. 
Daar wordt door van werk-naar-werktrajecten voorkomen dat mensen in een uitkering 
terechtkomen. Wij vinden het van belang dat deze teams ook na corona een blijvende rol spelen in 
van-werk-naar-werk trajecten, om werkloosheid te voorkomen. 

• Het experiment met de basisbanen is een succes en daar zijn we trots op. Wij willen verder gaan 
met de basisbanen. We hebben daar nu tientallen van. Dit willen we uitbreiden naar vijfhonderd 
basisbanen in de gehele arbeidsregio Groningen. We willen hiervoor extra middelen uittrekken en 
opteren ook bij het Rijk voor financiering.  

• Sommige mensen in een basisbaan zijn toe aan een volgende stap. Doorstromen is geen doel op zich. 
Wel stimuleren we mensen die dat willen, om door te stromen naar ondernemingen met social 
impact. Deze bedrijven hebben veel expertise in huis om ook deze mensen te begeleiden. Het 
vergroot hun kansen op een duurzame werkplek. 

• We willen nuggers – niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden – aan het werk helpen waarnaar ze 
op zoek zijn. Doordat ze helemaal geen inkomen hebben, lopen ze sneller het risico onder het sociaal 
minimum te komen. Om hen te re-integreren moet de gemeente dienstverlening aanbieden en 
hierover helder communiceren op haar website en via overige kanalen.  

 
Meer banen  

• Het 1000-banenplan levert werkgelegenheid op in het aardbevingsgebied waar de gemeente 
Groningen ook onderdeel van is. Het 1000-banenplan is heel succesvol. Wij gaan voor een 2000-
banenplan en op termijn voor een 3000-banenplan. Op dit moment gaat het vooral om banen in 
de bouw en techniek. We gaan dit uitbreiden naar de zorg-, energie- en ICT-sectoren. 

• In de Europese Unie stonden PvdA'ers Frans Timmersmans en Diederik Samsom in het kader van de 
Green Deal aan de wieg van het Just Transition Fund. Het Noorden is het belangrijkste gebied voor 
investeringen vanuit dit fonds, omdat deze regio zwaar getroffen is door de gaswinning en door de 
aanpassingen die nodig zijn om over te stappen op nieuwe energie. Met dit fonds willen we nieuwe 
banen creëren in de energietransitie, onder andere voor de huizenbouw en de 
installatietechniek. Het geld gaat bijvoorbeeld naar banen die in samenwerking met mbo-instellingen 
ontstaan om vakmensen op te leiden.                                                                               

• Het is belangrijk om scholieren en studenten te stimuleren om te kiezen voor beroepsgroepen die 
in de energietransitie hard nodig zijn en daarmee ook baangarantie bieden. Wij willen dat de 
gemeente actief aan de slag is om de universiteit, het hbo en de mbo-instellingen hierop voor te 
bereiden. 

• Wij willen de vestiging en oprichting stimuleren van bedrijven die zich bezighouden met 
duurzaamheid. Deze moeten met voorrang een plek krijgen op onze bedrijventerreinen en hulp 
krijgen bij het verkrijgen van leningen en personeel.  

 
Nieuwe kansen voor leren en werken 

• De PvdA wil een Scholingsfonds oprichten. Daarmee willen we mensen met een opleiding 
waarvoor weinig werk beschikbaar is, de kans bieden via stages en bijscholing aan een 
passende baan te komen.  

• We willen doorgaan met praktijkleren, waarbij gemeenten, werkgevers, mbo-instellingen, 
UWV en de sociale werkvoorziening samenwerken om mensen in de praktijk een vak te 
laten leren.  



• Het project ‘Kansrijk beroep’ brengt werkzoekenden in contact met werkgevers in de bouw 
en techniek. We gaan het project uitbreiden naar werkgevers in de zorg, energie en ICT. 

• Bij het Talentperron in Groningen kunnen werkzoekenden, werkenden en studenten zich 
oriënteren op werk en activiteiten. Iedereen kan hier kennismaken met toekomstige 
werkgevers en met de mogelijkheden in het beroepsonderwijs. Wij willen dat alle kinderen 
in de gemeente minimaal één keer een bezoek brengen aan het Talentperron om zo te ontdekken 
waar hun interesses en talenten liggen. 

• Wij willen dat er bij het Talentperron verschillende coaches komen: voor jongeren die hun 
opleiding niet hebben afgerond en voor wie er weinig kansen zijn op werk; voor werkende armen 
die in meerdere banen moeten werken om rond te komen & voor langdurig werklozen die geen recht 
hebben op bijstand. 

• We willen dat de WIJ-teams mensen gaan verwijzen naar het Talentperron. 
• Iederz wordt omgebouwd tot een sociaal ontwikkelbedrijf. In 2023 is het nieuwe gebouw 

klaar. Daar kunnen mensen nieuwe werkervaring opdoen en trainingen krijgen. Zo hoeven ze niet 
terug te vallen op een uitkering, maar vergroten ze hun kansen op een duurzame werkplek. Hier 
krijgen ze ook de mogelijkheid om een volgende stap naar werk bij een reguliere werkgever te zetten.  
 

Herstel na corona 
• De coronacrisis bezorgt de economie flinke schade. De impact op de werkgelegenheid is in veel 

sectoren groot, zoals bij sociale en creatieve ondernemers, de cultuursector, de detailhandel, de 
horeca en de evenementensector. Vooral ondernemers in de binnenstad, jongeren met tijdelijke 
banen en zzp’ers zijn hard geraakt.  

• De PvdA steunt de maatregelen uit de herstelagenda van de gemeente. Daarmee willen we 
herstellen wat corona kapot heeft gemaakt aan het oude normaal. Tegelijkertijd is het voor 
ons ook een kans om toe te werken naar een beter normaal. Zo wordt onder andere een 
extra investering van 3,5 miljoen euro gedaan; worden ondernemers ondersteund door 
bijvoorbeeld digitale initiatieven als WarenhuisGroningen.nl; komt er bij de gemeente één 
punt voor hulp om- en bijscholing en steun bij schuldsanering en wordt in de creatieve 
industrie gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe projecten.  

 
Inzetten op maatwerk en vertrouwen in de bijstand 

• We vinden dat mensen in hun eigen wijk of dorp terecht moeten kunnen als ze aanspraak 
maken op bijstand. In de gemeente Groningen – bijvoorbeeld in Beijum en Lewenborg – leggen 
ervaringsdeskundigen de verbinding tussen de bewoners en de gemeente.                  
De ervaringsdeskundige wijst mensen op het Talentperron, Kansfonds, Kansrijk beroep, Kansrijk 
leren en alle andere mogelijkheden waar mensen gebruik van kunnen maken. 

• Wij willen dat mensen in de bijstand 500 euro per maand mogen bijverdienen, zodat ze 
kunnen wennen aan werk en om hun baankansen te vergroten. Wij maken hiermee, net als de 
gemeente Amsterdam, gebruik van de mogelijkheid in de wet om een uitstroompremie te betalen 
als deze bijdraagt aan arbeidsinschakeling. 

• De PvdA zet erop in dat de kostendelersnorm wordt afgeschaft voor jongeren tussen 21 en 
27 jaar. Door deze norm gaat de bijstandsuitkering in een gezin omlaag als kinderen 21 jaar 
worden. Ouders hebben hierdoor minder te besteden en kunnen hun kinderen niet 
bijstaan.  

• Wij willen geen straffen en boetes uitdelen aan mensen die zich zonder dat ze het weten niet aan 
de regels houden in de bijstand. Bijvoorbeeld omdat niet altijd bekend is dat ze moeten melden dat 
iemand iets extra’s aan ze geeft. 



• De PvdA vindt dat de gemeente het gesprek aan moet gaan met mensen in de bijstand als ze 
zich niet aan de regels (kunnen) houden. Wij willen dat de gemeente helpt vanuit vertrouwen en 
maatwerk biedt. We houden altijd het achterliggende doel van de wetgeving scherp in het oog, 
namelijk gericht zijn op meedoen en niet op tegenwerken. 

• Jongeren tot 27 hebben een verplichte zoekperiode van vier weken tussen het moment dat ze 
bijstand aanvragen en het moment dat deze uitgekeerd wordt. Op initiatief van de PvdA werd die 
periode tijdelijk afgeschaft. We willen die zoekperiode nu definitief afschaffen.  

 
 
Naar een oplossingsgericht schuldhulptraject 

• Mensen met geldzorgen hebben vaak chronische stress. Dit werkt tegen ze. Wij willen in navolging 
van de gemeente Amsterdam een pauzeknop voor mensen met betalingsproblemen invoeren. 
We gaan schulden bevriezen van mensen die hulp aanvragen. Dit doen we door een collectieve 
regeling af te sluiten met de belangrijkste schuldeisers, bijvoorbeeld woningcorporaties, 
energiebedrijven en de telecomsector. De Groningse Kredietbank sluit vervolgens een akkoord met 
de schuldeisers en neemt het restant van de schulden over. 

• Wij willen dat mensen met kleinere schulden – tot vijfduizend euro – direct een lening bij de 
Groningse Kredietbank kunnen afsluiten. Die kunnen ze in termijnen afbetalen, tegen een heel 
laag rentepercentage.  

• Wij willen de mogelijkheden voor het overnemen van problematische schulden door de 
gemeente/Groningse Kredietbank uitbreiden. Mensen krijgen daardoor te maken met slechts één 
schuldeiser en worden geholpen om hun financiën op de orde te brengen en geen nieuwe schulden 
te maken. 

• Goede ondersteuning voor gezinnen met geldzorgen vermindert stress en bevordert het 
positief opvoeden en de ouder-kind relatie. Wij willen aansluiten bij wat ouders zélf aan oplossingen 
bedenken en bij de competenties die zij hebben. Wij vinden het hierbij ook belangrijk ouders te 
ondersteunen bij het ontwikkelen van levensvaardigheden, zoals het omgaan met stress, het vragen 
van hulp, kunnen plannen, creatief denken, het reguleren van emoties en mediawijs zijn.  

 
Armoedebestrijding & verlichting 

• We willen dat betalingsachterstanden vroeg gesignaleerd worden. We maken afspraken met 
instanties als woningcorporaties, zorgverzekeraars en de Belastingdienst die achterstanden vroeg 
zien ontstaan. Door deze tijdig door te geven aan de schuldhulpverlening, kunnen grote schulden 
worden voorkomen.  

• We willen een gemeentelijke pilot voor het kwijtschelden van kleine schulden bij jongeren. 
Jongeren met schulden hebben daarbij de kans om in ruil voor werk en scholing kwijtschelding te 
krijgen.  

• De PvdA wil geen huisuitzettingen voor mensen die schuldhulpverlening accepteren, tenzij de 
verhuurder kan aantonen dat voor de huurder een passende nieuwe woning is.  

• We zetten in op armoedeverlichting. De PvdA wil dat mensen in armoede meer harde euro’s 
overhouden in de portemonnee. Om dat te bereiken kijken we bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, 
naar het verruimen van de kwijtscheldingsregelingen, de bijzondere bijstand, de Meerkostenregeling 
en de Stadjerspas. 

• Veel mensen met minder werk of lager betaalde banen zijn werkend arm. Wij willen ervoor 
zorgen dat niemand onder het bestaansminimum komt. Wij willen daarom dat de gemeente 
werkende armen een sociaal vangnet biedt. 



• We zetten in op lagere vaste lasten. Een groot deel van het inkomen gaat hieraan op.          We 
willen energiearmoede verlichten. Dit doen we onder meer door het energiezuiniger maken van 
woningen.  

• We willen dat de gemeentepolis voor minima blijft bestaan en wordt versterkt. Zo zorgen we 
voor lagere vaste lasten door korting op de zorgpremie voor mensen met een minimuminkomen.  

• In Groningen wonen veel kinderen in armoede. Tot de leeftijd van 15 jaar zijn dat er bijna 3200. Wij 
zetten ons ervoor in dat deze kinderen gezond groot kunnen worden door de bestrijding van 
generationele armoede. Zo willen we juist in gezinnen die te maken hebben met armoede, via 
maatwerk en met behulp van ervaringsdeskundigen kansen creëren om daaruit te komen.   

• Gezinnen met veel verschillende problemen willen we helpen met één plan en één aanpak om 
stapeling van indicaties door verschillende hulpverleners tegen te gaan.  

• We vinden het Kindpakket belangrijk. Zo krijgen ook kinderen uit gezinnen met een minder grote 
portemonnee bijvoorbeeld een fiets en een laptop en kunnen ze lid worden van een sportclub. We 
willen het Kindpakket daarom behouden en waar nodig uitbreiden.  

• Ieder kind moet mee kunnen doen aan extra activiteiten die vanuit de school georganiseerd 
worden, zoals schoolreisjes en uitwisselingen. Daarom vinden we dat extra schoolkosten 
zoveel mogelijk beperkt moeten worden voor ouders. En de vrijwillige bijdrage voor ouders 
moet ook echt vrijwillig zijn. 

• We willen een sport- en cultuurfonds voor volwassenen, in navolging van het Jeugdfonds Sport 
en Cultuur.  

• We willen de bekendheid van alle armoederegelingen, zoals het Kindpakket, aanzienlijk 
vergroten, zodat iedereen die daarvoor in aanmerking komt, er een beroep op kan doen.  

• Anticonceptie en menstruatieproducten moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor 
mensen met een kleine portemonnee. We willen daarom stimuleren dat gebruikgemaakt 
wordt van de mogelijkheden die hiervoor bestaan binnen de bijzondere bijstand.   

• Wij willen dat de gemeente, in samenwerking met het bedrijfsleven, op de Stadjerspas een bedrag 
zet waarmee meisjes en vrouwen gratis maandverband en tampons kunnen halen. 

 
Meer werk door het faciliteren van ondernemers 

• Het bedrijfsleven is een belangrijke ader van de gemeentesamenleving. Wij willen investeren in 
de regionale economie en in innovatie. Wij willen dat de gemeente het voortouw neemt en 
een grote rol speelt bij het versterken van de lokale economie. Zo zorgen we voor een 
aantrekkelijk klimaat voor kleine en middelgrote ondernemers, met als doel het creëren 
van meer werkgelegenheid. 

• Om het midden- en kleinbedrijf (mkb), start-ups en scale-ups te ondersteunen, stimuleren we 
innovatiehubs in samenwerking met mbo en hbo. 

• Startups met een duurzaam product hebben een aanzwengelend effect op de 
werkgelegenheid. De PvdA wil dat de gemeente ze helpt om door de eerste moeilijke jaren 
heen te komen. Denk hierbij niet alleen aan startende IT- of technologiebedrijven, maar ook 
aan de maakindustrie en dienstverlening en impactondernemingen. 

• Samen met het bedrijfsleven streven we naar diversiteit en strijden we tegen 
arbeidsmarktdiscriminatie.  

• Wij stimuleren werkgevers bij de aanpak van laaggeletterdheid. Wij willen dat de gemeente 
zelf het goede voorbeeld geeft door eigen werknemers te helpen met de nodige scholing 
in lees- en schrijfvaardigheid.  
 



• De PvdA wil vooral bedrijven faciliteren die maatschappelijke impact hebben. Daarbij gaat het 
om bedrijven die a. bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen die extra ondersteuning nodig 
hebben en b. aan een gezondere leefomgeving. Wij zijn een voorstander van de afspraken die de 
gemeente met partners als kennisinstellingen en andere bedrijven heeft gemaakt om deze bedrijven 
te versterken.  

• Impactondernemers ondersteunen we bij het werven, selecteren en begeleiden van mensen met 
een beperking en die moeilijk meekomen op de harde arbeidsmarkt. In samenwerking met 
werkgeversorganisaties geven we goede voorlichting over beschikbare instrumenten daarvoor. 
Daarnaast willen we dat de gemeente ontmoetingen organiseert tussen ondernemers zodat ze van 
elkaar kunnen leren.  

• Wij stimuleren vormen van open hiring. Dat betekent dat mensen aan de slag kunnen in een bedrijf 
zonder sollicitatie, opleiding of ervaring. Gemotiveerde werknemers komen zo op hun plek en 
kunnen daar verder begeleid en opgeleid worden.  

• De PvdA wil dat middelen beschikbaar gesteld worden om goedkope bedrijfsruimtes te creëren 
waar ondernemers met maatschappelijke impact een werkplek hebben.  

 
Goed werk door inkoop en aanbestedingen 

• Groningen is koploper in Nederland op het gebied van inkoop en aanbesteden van producten en 
diensten bij ondernemers met impact op de werkgelegenheid in de regio en op de leefomgeving via 
het social return beleid. De PvdA heeft dit altijd gestimuleerd en we blijven dat doen.  

• In alle aanbestedingen die zich daarvoor lenen, geven we de voorkeur aan Groningse ondernemers 
die kunnen laten zien dat ze een goede impact hebben op de lokale omgeving, duurzaamheid en 
sociaal werk. Daarnaast willen we dat de realisatie van stageplekken wordt meegewogen, net als 
eerlijk belasting betalen door ondernemers.  

• We knippen opdrachten zoveel mogelijk op, zodat kleine, lokale ondernemingen met impact ook 
een deel van de opdracht kunnen uitvoeren. 

• Wij faciliteren laagdrempelige ontmoetingen en kennismaking tussen impactondernemers, 
beleidsmakers en inkopers. 

 
De gemeente als werkgever 

• We gaan voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro. We willen dat de gemeente op 
alle fronten hieraan bijdraagt. We willen daarom dat de gemeente haar uiterste best doet om van 
die 14 euro binnen haar eigen organisatie en opdrachten de standaard te maken.  

• We gaan het aantal flexcontracten en uitzendkrachten verminderen. 
• We geven een eerlijke beloning voor stages en traineeships en vragen dat ook van de partners 

met wie we zakendoen. 
• Wij willen een inclusief personeelsbeleid voeren waarmee we discriminatie tegengaan en meer 

diversiteit op de werkvloer bereiken. 
• Bij aanbestedingen zetten we vol in op een fatsoenlijk loon en goede arbeidsvoorwaarden voor 

werknemers.  
 


