
GOED WERK EN INKOMEN VOOR  IEDEREEN

Maassluis maken we samen sterker en socialer Een stad waarin iedereen zeker is van goed werk en/of 
eerlijk inkomen, zodat iedereen zeker is van brood op de plank en een dak boven zijn hoofd. Daar is PvdA 
voor opgericht. In onze visie is werk meer dan een bron van inkomen. Goed werk betekent behalve 
bestaanszekerheid ook sociale contacten, ontplooiing van je talenten en voldoening. Het gevoel dat je 
meedoet in de samenleving. Wie geen baan heeft, of maandelijks maar moet afwachten hoeveel werk en
loon hij of zij ontvangt, leeft voortdurend in onzekerheid. Nog altijd zoeken te veel Maassluizers dag in, 
dag uit naar een baan. De PvdA wil niet rusten voordat zij stuk voor stuk werk hebben gevonden dat bij 
hun vaardigheden en interesse aansluit. 

Voor die Maassluizers die langdurig, om uiteenlopende redenen, niet in hun eigen inkomen kunnen 
voorzien heeft de gemeente een actieve zorgplicht die sociaal en rechtvaardig moet worden ingevuld. 
Doel is dat zij volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij.

Werkgelegenheid
Een bloeiende economie in Maassluis en de regio vergroot de kans op werk. Maassluizers die zonder 
werk komen te zitten, proberen we zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Wanneer dit niet mogelijk 
is, zoeken we naar andere mogelijkheden: stages, onbetaald werk, scholing. Alle middelen en 
mogelijkheden worden ingezet om snelle uitstroom naar werk mogelijk te maken. 

Stroomopwaarts/ participatiewet
Stroomopwaarts voert namens Maassluis de participatiewet uit: ze verstrekt namens de gemeente de 
uitkeringen en zorgt voor beschut werk en re-integratie. De PvdA vindt dat de kwetsbare mensen die in 
de sociale werkplaats werken zo veel mogelijk geholpen moeten worden om het beste uit zichzelf te 
halen. De sociale werkplaats (voorheen Dukdalf) is een mooi bedrijf dat het beste uit mensen haalt en 
voor mensen met een arbeidsbeperking een goede beschutte werkplek biedt. Bij de veranderingen die 
de komende periode op de rol staan, blijven de mensen centraal staan. Het participatiebudget zal 
maximaal worden benut om de kansen van mensen op werk te vergroten. Ondanks de aantrekkende 
economie zien we dat het aantal mensen in de bijstand is gestegen, is er een impuls nodig om meer 
mensen aan het werk te helpen. Jongeren tot 27 jaar moeten met alle mogelijkheden worden 
gestimuleerd om hun startkwalificaties (diploma’s) te halen en hun kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten. 

De PvdA Maassluis wil een aantal extra ploegen met werkervaringsplaatsen starten met mensen die 
vanuit Stroomopwaarts werken voor de stad: in het groenbeheer, bij toezicht en handhaving, in het 
stadhuis, bij de bibliotheek, het zwembad. Plustaken waarvoor geen banen wijken, maar waarvan de stad
beter wordt en de betreffende mensen eerder naar werk worden geleid. De PvdA wil daar fors werk van 
maken en oplopend tot structureel 50 werkervaringsplekken creëren met als doel doorstroom naar een 
reguliere baan. Daarnaast komen er 20 vaste gesubsidieerde basisbanen voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. 

Het nieuwe kabinet Rutte III (VVD, CDA, D66 en CU) wil 500 miljoen bezuinigen en een einde maken aan 
de loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking en die vervangen door 
loonkostendispensatie. Werkgevers betalen straks maar een klein deel van het salaris en de gemeente 
moet dat aanvullen tot aan bijstandsniveau. Dat houdt in dat deze groep mensen straks minder dan het 
wettelijk minimumloon verdient. De PvdA vindt dit principieel onjuist en zal zich daar vurig tegen 
verzetten. 
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Zeker werk met een eerlijk loon 
De groeiende ongelijkheid in Maassluis voelt en is onrechtvaardig. Dag in dag uit steken mensen hun 
talent en energie in hun werk; waarom worden ze dan zo ongelijk beloond? De zekerheid van werk en 
inkomen is oneerlijk verdeeld. De PvdA zou de PvdA niet zijn als we niet voor meer gelijkheid in beloning 
zouden strijden. Wij zetten ons in voor wie niet uit eigen keuze flexwerker of zzp’er is geworden. Wij 
komen op voor mensen die te weinig verdienen om rond te komen. We willen geen werkende armen. 

De PvdA wil dat de gemeente zelf zoveel mogelijk vaste banen biedt, het aantal tijdelijke banen 
terugdringt en zeker niet onder het minimumloon betaalt. Tijdelijk werk is alleen voor het opvangen van 
‘piek en ziek’ en voor specialistische werkzaamheden. Schoonmaak en reiniging zijn gemeentelijke taken 
en daarmee ook gemeentelijke banen. Het percentage flexibele medewerkers van de gemeente mag 
nooit groter zijn dan 10%. 

Jongeren verdienen een goede start op de arbeidsmarkt. Daarvoor wil de PvdA veel meer mogelijkheden 
creëren. Prioriteit is dat ze allemaal een diploma halen. We helpen jongeren een opleiding te vinden die 
bij hun talent en motivatie past en uitzicht biedt op werk. Liefst in de klas en anders door een combinatie
van leren en werken. We laten (praktijk) scholen en bedrijven nauwer samenwerken, zoals in andere 
gemeenten al volop gebeurt. Daarnaast zijn stages een uitstekende manier om de stap naar de 
arbeidsmarkt te zetten.

Speciale aandacht gaat uit naar oudere mensen zonder werk. Veel mensen boven de 55 zitten nog vol 
energie en ambitie, maar vinden moeilijker werk dan jongeren stadsgenoten. We gaan ouderen nog meer
ondersteunen met omscholing en sollicitatieadvies. We brengen ze in contact met werkgevers. En als 
werken echt niet lukt, gaan we voor vrijwilligerswerk met behoud van uitkering.

Armoedebeleid
De PvdA wil de armoede de stad uit. Daarom komen we op voor mensen die in armoede leven, vaak met 
problematische schulden. De gemeente zorgt voor een adequaat vangnet voor mensen die langdurig 
afhankelijk zijn van een uitkering. De PvdA vindt dat armoedebestrijding op een samenhangende manier 
moet plaats vinden, met als doel dat iedereen zo veel mogelijk kan meedoen in de samenleving. Anno 
2017 groeien nog altijd kinderen op in armoede, in Maassluis zo’n 11% van de kinderen. Waarbij een 
goede fiets, ontbijt of verjaardagscadeautje er vaak niet af kan. Dat is te zot voor woorden. De PvdA wil 
sociale uitsluiting voorkomen, zeker voor kinderen. Wij vinden dat elk kind moet kunnen meedoen - 
sporten, mee op schoolreisje, een keer naar het museum, een cadeautje op de verjaardag en een nieuwe
winterjas. Ook in een arm gezin heb je daar recht op.

De PvdA wil problematische schulden van Maassluizers het liefst voorkomen, daar is de grootste winst te 
behalen. Als mensen toch problematische schulden hebben, moeten de schulden zo snel mogelijk in 
kaart gebracht en worden opgelost. Daarvoor zullen o.a. de partners in de schuldhulpverlening optimaal 
moeten samenwerken en alle systemen eenvoudiger worden. Je moet nu bijna gepromoveerd zijn om de 
regelingen te doorzien. Dat moet radicaal anders! Daarvoor moet ook worden 

De grens voor armoedevoorzieningen blijft op tenminste 120% van het wettelijk sociaal minimum. 
Simpelweg omdat er nog zoveel mensen niet bereikt zijn. Wij zetten het goede armoedebeleid van de 
afgelopen jaren dus met kracht voort. De huidige budgetten blijven op peil. 
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Voor de PvdA betekent dat:
 Regionale samenwerking nodig is voor het zo snel mogelijk aan werk helpen van werklozen. 
 We werkervaringsplaatsen creëren en daarvoor overbodige regels bij de begeleiding van mensen 

naar werk afschaffen. 
 Bij aanbestedingen afspraken worden gemaakt over werkgelegenheid voor mensen die een uitkering 

hebben (social return). 
 De gemeente zelf zorgt voor voldoende stageplekken c.q. werkervaringsplekken. Ook worden er 

arbeidsplaatsen gereserveerd voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.
 De gemeente zo veel mogelijk werk zal inbesteden via Stroomopwaarts om zo veel mogelijk mensen 

aan het werk te helpen.
 We jeugdwerkloosheid bestrijden met een regionaal aanvalsplan jeugdwerkloosheid.
 We ons niet neerleggen bij een carrière in de bijstand: jongeren onder de 27 jaar moeten onderwijs 

volgen, een baan hebben of onderwijs combineren met werk. 
 In samenspraak met onderwijs en bedrijfsleven afspraken gemaakt worden over een betere 

toeleiding voor technische beroepen, daar is een tekort aan goede krachten en zijn er banen. 
 We gaan terughoudend om met korten op uitkeringen, maar het blijkt soms noodzakelijk, 

bijvoorbeeld mensen die frauderen of die medewerkers van de gemeente en Stroomopwaarts 
bedreigen. 

 Mensen met een WSW indicatie zoveel mogelijk worden geleid naar werk in reguliere banen. Hun 
mogelijkheden worden in een persoonlijk ontwikkelplan weergegeven.

 Veel meer mensen aan het werk worden geholpen (oa via werkervaringsplekken) in de gemeentelijke
organisatie, of via verbonden partijen en verenigingen en organisaties in de stad. 

 Er activerend armoede beleid is gericht op voorkomen van armoede en sociale uitsluiting
 De Rotterdampas voor een laag bedrag toegankelijk blijft voor de minima. Zo kunnen gezinnen met 

een minimuminkomen blijven meedoen: cultuur, sport, spelen en vermaak. 
 Het op ons initiatief ingevoerde ‘kindpakket' voor kinderen die opgroeien in armoede onverkort 

overeind blijft. 
 De sociale regelingen ook toegankelijk moeten zijn voor mensen met deeltijdwerk, ZZP-ers en andere

mensen met onregelmatig inkomen onder de normbedragen. 
 Mensen met een arbeidsbeperking niet onder het wettelijk minimumloon worden betaald en 

Maassluis actief in verzet komt tegen zo’n loon.
 Er geen wachtlijsten bij schuldhulp zijn en optimale samenwerking tussen alle betrokken organisaties.

Binnen maximaal 2 weken starten met de schuldhulpverlening. 
 In overleg met ervaringsdeskundigen een actieprogramma wordt opgesteld om armoede te 

voorkomen en optimale schuldhulpverlening op te zetten: eenvoudiger, sneller en effectiever. 
 Ondersteuning van particulier initiatief schuldhulp (BOOM/Humanitas) doet recht aan het 

maatschappelijk draagvlak om preventie van schulden mogelijk te maken, maar dat de regelingen zo 
eenvoudig moeten zijn dat mensen ook zonder die steun aanspraak kunnen maken op voorzieningen,
al die niet met ondersteuning van de formulierenbrigade.

 De voedselbank helaas nog hard nodig is. Ons streven blijft om de voedselbank overbodig te maken, 
maar zolang het nodig is ondersteunt de gemeente de Voedselbank actief.

 Wanneer zich een initiatief voor een sociale supermarkt in Maassluis meldt de gemeente daar alle 
(ruimtelijke) steun aan verleent. 
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