
 

 

 

 
VOOR ECHTE BANEN EN EEN MENSWAARDIGE SAMENLEVING 
 
 

1. INVESTEER IN ECHTE BANEN 
 

Groningen is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Door 
te investeren in een aantrekkelijke woon- en werkomgeving, het faci-
literen van bedrijven, het ontwikkelen van regionale banenplannen 
e.d., kan de gemeente nieuwe bedrijven aantrekken. Een intermedi-
aire rol tussen onderwijs, bedrijfsleven en sectoren is belangrijk en 
wordt door de gemeente al op bepaalde thema’s vervuld (Energy Val-
ley). Volgens de FNV moeten de inspanningen van de gemeente zich 
beperken tot het sociaal en duurzaam bedrijfsleven: bedrijven die 
hun werknemers “echte banen” met een fatsoenlijk CAO-loon bieden 
en gericht zijn op duurzaamheid (dus geen Primark bijvoorbeeld). 
Geen kampeerbedrijven, die na een paar jaar weer verkassen (zoals 
Topshelf). Er moet speciale aandacht zijn voor bedrijven met wortels 
in de regio (MKB) en startende ondernemers/ZZP-ers. De gemeente 
Groningen moet willen uitstralen dat het een stad is van bedrijven 
die hun werknemers bestaanszekerheid bieden en bijdragen aan een 
klimaatbestendige stad. 
De gemeente moet zijn intermediaire rol tussen onderwijs, onder-
zoek, overheden en bedrijfsleven ook uitdragen m.b.t. sociale duur-
zaamheid. De noodzakelijke energietransitie – nodig om te voldoen 
aan internationale afspraken en om Groningen aardbevingsvrij te ma-
ken - zal nieuwe banen scheppen, maar de werknemers in de “oude” 
industrie zoals kolencentrales zullen daar ook van moeten profiteren. 
De gemeente moet dit agenderen en stimuleren. 
 
Wat de FNV wil: 

 De gemeente richt zijn inspanningen alleen op duurzame be-
drijven die zorgen voor echte banen. 

 De gemeente stimuleert dat de o.a. door de energietransitie 
gecreëerde nieuwe banen ook ten goede komen aan werkne-
mers die hun baan door die transitie verliezen. 

 

2. GEEN ONNODIG FLEXWERK BIJ DE GEMEENTE 
 

Al decennialang is er sprake van een toename van het aandeel voor 
flexibel werk en uitbesteding van werk. Vaste contracten worden 
haast niet meer gegeven. Een groot gedeelte van de werknemers is 
niet meer in staat om op deze manier o.a. een hypotheek te krijgen. 
De gemeente is een van de grote werkgevers in de stad Groningen en 
wenst als een goed werkgever op te treden. Maar ook in de ge-
meente Groningen is het aandeel flexibel werk de afgelopen raadspe-
riode gegroeid. De gemeente maakt zelfs gebruik van constructies 
waarbij werken zonder loon vast werk verdringt. 
De FNV wil meer vaste contracten en minder uitbesteding van werk 
en geen werken zonder loon. De gemeente als werkgever moet zelf 
het goede voorbeeld geven voor andere organisaties. Weliswaar ver-
vult de raad de werkgeversrol niet, maar ze bepaalt wel de contouren 
van de invulling van deze rol. 
 
Wat de FNV wil:  

 Gelijk loon voor gelijk werk. 

 In alle geledingen geldt een gelijke waardering voor gelijk werk. 

 Er is sprake van een duurzame inzet van personeel. 

 Er is oog voor een goed carrièreperspectief voor iedereen. 

 Voor elke werknemer gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden 
waarbij de cao Gemeenten als uitgangspunt dient. Structureel 
werk moet worden uitgevoerd door eigen personeel. Dit geldt 
ook voor tijdelijke projecten met een duur > half jaar. 

 De gemeente blijft zorg dragen voor structurele werkgelegen-
heid. 

 In de komende collegeperiode zal er geen sprake zijn van uitbe-
steding van bestaande activiteiten of privatisering van be-
staande gemeentelijke onderdelen. De raad moet hier jaarlijks 
over gerapporteerd worden. 
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3. EEN GOEDE SOCIALE WERKVOORZIENING 
 
De gemeente Groningen heeft er terecht voor gekozen om zoveel 
mogelijk de structuur van de Sociale Werkvoorziening te behouden 
voor mensen die afhankelijk zijn van beschut werk:  
SW-bedrijf Iederz zorgt voor een werkplek via detacheringen bij be-
drijven in de regio en de stad Groningen. In het eigen bedrijf van Ie-
derz zijn er beschutte werkplekken. 
De uitvoering van de Participatiewet is een taak van de gemeente. Zij 
dient mensen met een beperking aan het werk te helpen en te zor-
gen voor een beschutte werkplek voor diegenen die daarvoor geïndi-
ceerd zijn door het UWV. 
Een punt van grote zorg is het tekort aan werkplekken en een tekort 
aan menskracht voor de begeleiding van mensen, die onder de parti-
cipatiewet vallen. Het grootste deel van de mensen die op het mo-
ment van inwerkingtreding van de Participatiewet op de wachtlijst 
voor de sociale werkvoorziening stond, is nog steeds niet aan het 
werk.  
 

 
 
Door de bezuinigingen op de SW heeft er afgelopen jaren een grote 
verschraling plaatsgevonden van het werk bij Iederz intern. Aan deze 
verschraling moet een halt worden toegeroepen. Positief is, dat er 
nog wel werkplekken bij Iedersz intern zijn, maar dat zijn er veel te 
weinig en het werk is te eenzijdig. 
De FNV is van mening dat de gemeente alles in het werk moet stellen 
om de tekorten aan werkplekken op te heffen. Het gaat hier om men-
sen, die graag willen werken en dat ook kunnen, maar wel afhankelijk 
zijn van beschut werk. 
Ook vindt de FNV dat personen, die via Iederz aan het werk zijn, daar-
voor een eerlijke beloning moeten krijgen. Dus geen werken zonder 
loon onder het mom van re-integratie. Verder vindt de FNV dat men-
sen die aangewezen zijn op een beschutte werkplek recht hebben op 
bestaanszekerheid. Nu kunnen bedrijven zoals Jumbo en IKEA veel te 
makkelijk via Iederz, bij “piek en ziek” aan werkkrachten komen om 
die, als het uitkomt, weer te dumpen. Bedrijven kunnen de krenten 
uit de pap halen en de besten houden. Zodra ze niet meer nodig zijn, 
kunnen ze worden weggestuurd of vervangen worden door anderen. 
 
 

Wat de FNV wil: 

 Einde aan de verschraling. Meer werplekken en meer gevari-
eerd werk. 

 Eerlijke beloning. Geen werken zonder loon. 

 Bestaanszekerheid voor mensen met een beschutte werkplek. 
De gemeente moet mensen met een beperking aan een baan 
helpen en zorgen voor een beschutte werkplek voor degenen 
die hiervoor door het UWV geïndiceerd zijn. 

 
4. SOCIAAL AANBESTEDEN 

 
De FNV constateert dat het bij aanbestedingen té vaak om de laagste 
prijs draait. Dit gaat ten koste van werknemers. We zien dit in de zorg 
maar ook in het WMO-taxivervoer. Professionals met vaste contrac-
ten worden ingeruild voor vrijwilligers, uitzendkrachten of ZZP-ers. 
Cliënten zien steeds nieuwe gezichten en moeten steeds weer op-
nieuw hun verhaal vertellen. Tijd voor persoonlijke aandacht is er 
niet. Werkgevers snijden in de arbeidsvoorwaarden. Er wordt ge-
werkt met schijnconstructies. Alles wordt gedaan om voor een zo 
laag mogelijk tarief te kunnen leveren. Zo resulteren aanbestedingen 
in een prijsspiraal naar beneden. In de jeugdzorg is sprake van kortlo-
pende contracten met de gemeente, waardoor het voor zorgorgani-
saties en zorginstellingen onmogelijk is beleid te maken. Het gevolg is 
dat er bedrijfseconomisch geopereerd moet worden. Kinderen die in 
een instelling geplaatst zijn, moeten zo snel mogelijk weer terug naar 
huis terwijl de thuissituatie vaak onveranderd is. Er is een groot ver-
loop van personeel en hoog ziekteverzuim. Bij de gemeente ont-
breekt het aan kennis. Voorwaarden voor een goede behandeling 
ontbreken. De financiering is steeds weer een struikelblok, waardoor 
het kind niet de zorg krijgt die het nodig heeft. De gemeente zou via 
de VNG druk kunnen uitoefenen op het Rijk om met meer geld en 
middelen te komen voor de jeugdzorg.  
 

 
 
Ook in de bouw zien we de gevolgen van de aanbestedingen. In 2014-
2015 was er bij de bouw van de Sontbrug en het Forum sprake van 
ontduiking van de CAO en uitbuiting van werknemers. Dit jaar begint 
de ombouw van de Ringweg Zuid. De gemeente is volgens de Wet 
Aanpak Schijnconstructies aansprakelijk voor eventuele onderbeta-
ling van werknemers op deze bouwplaats. Mochten regels worden 
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overtreden, dan zal FNV de gemeente daarop aanspreken. Als op-
drachtgever is de gemeente immers verantwoordelijk voor een juiste 
betaling op haar bouwprojecten. 
De FNV vindt dat op grote bouwprojecten in Groningen zoveel moge-
lijk mensen uit de regio aan het werk moeten. We zijn dan ook ver-
heugd over afspraken bij de Zuidelijke Ringweg dat 70% van de inves-
tering terugvloeit in de regio, over het betrekken van lokale onderne-
mers , over social return on investment (SROI), over de Ringweg Aca-
demie. Maar een toezegging alleen is niet voldoende, deze moet ook 
uitgevoerd en gecontroleerd worden. 
De FNV wil een eerlijk wegdek en zal er daarom op toezien dat er ge-
werkt wordt conform de CAO en dat regels en wetgeving worden na-
geleefd. Alleen zo creëer je een gelijk speelveld. De FNV roept de ge-
meente op waakzaam te zijn. 
Dit geldt ook voor de zorg. Kwaliteit moet gewaarborgd zijn. De ge-
meente moet eisen dat volgens de CAO betaald wordt. Het gaat ten-
slotte wel om gemeenschapsgeld. Bij een eventuele contractover-
gang moeten de werknemers niet de dupe worden. Bestaande werk-
nemers moeten met hun opgebouwde rechten en verplichtingen 
worden overgenomen door de nieuwe opdrachtnemer 
Bij uitbesteding van werk blijft de gemeente, ook in de toekomst, ver-
antwoordelijk om als goed werkgever bij de uitvoering van projecten 
op te treden. In de aanbesteding van werk moet daarom de volgende 
punten worden meegenomen. 
 

 
 
Wat de FNV wil: 

 Een eerlijk wegdek: de gemeente dient toe te zien op naleving 
wet- en regelgeving bij de Aanpak Ringweg Zuid. 

 Zorg moet gebaseerd zijn op diagnostiek en niet op beschikbare 
financiering. 

 Voorrang wordt verleend aan partijen die de uitvoering van de 
werkzaamheden door eigen personeel laten uitvoeren 

 Voor het aan te besteden project gelden als voorwaarde de be-
palingen van de geldende Nederlandse CAO in betreffende be-
drijfstak. En dat achteraf een verplichte rapportage richting op-
drachtgever plaats vindt. 

 Fatsoenlijke, reële tarieven, zodat de kwaliteit gewaarborgd is. 

 De gemeente maakt middels rapportages inzichtelijk of de toe-
zeggingen worden nagekomen en werkgelegenheid voldoende 
gerealiseerd wordt. 

5. DUURZAME GARANTIEBANEN 
 

De gemeente Groningen werkt in regioverband (Groningen en Noord 
Drenthe) met andere gemeenten, werkgevers, vakbonden, en het 
UWV in het werkbedrijf samen aan het creëren van extra banen voor 
mensen met een arbeidsbeperking die niet 100% van het wettelijk 
minimumloon kunnen verdienen. Vergeleken met de rest van het 
land doet Groningen het niet slecht. De afgelopen 2,5 jaar zijn er 
3000 banen gecreëerd. De “route arbeid”, waarbij leerlingen van het 
speciaal onderwijs worden begeleid naar baan of opleiding zorgt voor 
een degelijk vangnet. Maar er valt nog veel te verbeteren. Niet de be-
langen van de doelgroep staan centraal, maar die van de werkgevers. 
De 3000 banen zijn voor een groot deel niet duurzaam. Bij het cre-
ëren van banen blijven de overheden achter. Ook de inspanningsver-
plichting van de gemeente Groningen – 100 afspraakbanen in 10 jaar 
– is verre van ambitieus. De kwaliteit van de begeleiding is te vaak 
onder de maat. Jongeren met een arbeidsbeperking die regulier on-
derwijs volgen vallen buiten de boot van “route arbeid”. In veel 
CAO’s worden afspraken gemaakt (inclusief financiering en facilite-
ring) en dat biedt kansen voor regionale invulling die niet benut wor-
den. Verder is de doelgroep in het Noorden relatief groot en moet 
dus een grotere inspanning verricht worden. Er moeten hier relatief 
meer duurzame garantiebanen gecreëerd worden. 
 
Wat de FNV wil: 

 Een arbeidspool voor garantiebanen, waarin mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt onder fatsoenlijke arbeidsvoor-
waarden (duurzame banen en CAO) en goed begeleid aan het 
werk kunnen. 

 Omgekeerd bemiddelen: neem de mensen als uitgangspunt en 
zoek daar een baan bij en niet omgekeerd. 

 De afspraken in CAO’s op regionaal niveau vertalen i.s.m. OR’s 
medezeggenschap en cliëntenraden, waardoor meer banen ge-
creëerd kunnen worden. 

 Voorlichting/campagnes bij bedrijven om bij huidige medewer-
kers en leiding draagvlak te creëren en de vooroordelen tegen 
de doelgroep weg te nemen. 

 Begeleiders/begeleiding die voldoet aan kwaliteitseisen (bijv. 
gecertificeerde jobcoaches). 

 Op regionaal niveau vooruit lopen op een landelijke CAO Parti-
cipatiewet door alvast bindende afspraken voor de participatie-
banen te maken. 

 Campagnes gericht op sectoren zoals de overheid, die achter-
blijven. 

 
6. STOP WERKEN ZONDER LOON EN VERDRIN-

GING VAN BETAALD WERK 
 

Steeds vaker worden uitkeringsgerechtigden gedwongen om zonder 
loon te werken in een baan die voorheen gewoon betaald werd. Wer-
ken zonder loon leidt tot verdringing van Echte banen en tot oneer-
lijke concurrentie tussen werknemers en uitkeringsgerechtigden. 
Werken zonder loon geeft géén uitzicht op een Echte baan, want 
waarom zouden werkgevers werknemers betalen als deze mensen 
gratis of gesubsidieerd door de gemeente worden aangeleverd? Uit-
keringsgerechtigden die productieve arbeid verrichten moeten een 
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echte baan krijgen die gewoon betaald wordt volgens de geldende 
CAO. FNV wil daarom in de eerste plaats dat alle vormen van werken 
zonder loon stoppen. Er moet een goede en onafhankelijke toetsing 
plaatsvinden om verdringing van betaald werk te voorkomen en te 
beëindigen. De FNV pleit voor het instellen van een (regionaal) inter-
ventieteam, een samenwerkingsverband bestaande uit bijvoorbeeld 
vertegenwoordigers van de gemeente(n), werkgevers en de FNV. 
De FNV maakt zich grote zorgen over de inzet door de gemeente Gro-
ningen van een groot aantal uitkeringsgerechtigden met een partici-
patiebaan bij commerciële bedrijven zoals Primark en BAT Niemeyer. 
Dit heeft tot gevolg dat betaald werk wordt verdrongen en er geen 
enkel perspectief is op een Echte baan. 
Bij de bioscoop van het Groninger Forum werken op dit moment 
mensen zonder loon of noemenswaardige vergoeding. Bij het nieuwe 
Forum past dit beslist niet: het is oneerlijke concurrentie en verdrin-
ging van betaald werk. Als belangrijke financier moet de gemeente 
hier een eind aan maken.  De samenwerking van de gemeente met 
het bureau Flextensie roept ook veel vragen op. De FNV is van me-
ning dat niet alles geoorloofd is om de kans op uitstroom uit de uitke-
ring te verhogen. Er zijn voldoende fatsoenlijke vormen van onder-
steuning voor bijstandsgerechtigden die niet zonder hulp aan de slag 
komen, bijvoorbeeld werken met een loonkostensubsidie (onder de 
banenafspraak). Flextensie is loonroof, ondermijning van cao’s en 
leidt tot verdringing van regulier werk. Met Flextensie worden de ma-
zen en randen van de wet opgezocht terwijl iedereen voelt dat een 
dergelijke constructie niet deugt.  
 
Wat de FNV wil: 

 Dat de gemeente toetst zelf systematisch of verdringing van be-
taald werk door re-integratieprojecten en vrijwilligerswerk 
plaats vindt. 

 Verdringing van betaald werk voorkomen door het instellen van 
een onafhankelijk interventieteam dat verdringing onderzoekt, 
voorkomt en beëindigt. Gemeenten zijn hier volgens wettelijke 
en beleidsmatige kaders ook toe verplicht.  

 Dat het Flextensie project als re-integratieproject beëindigd 
wordt vanwege loonroof, ondermijning van cao’s en verdrin-
ging van regulier werk. 

 Geen onbetaald werk in het Forum, maar Echte Banen. 

 
7. UITKERINGSGERECHTIGDEN GEEN TWEEDE-

RANGSBURGERS 
 

Uitkeringsgerechtigden zijn geen criminelen, behandel ze met respect 
en maak ze weerbaar. Door de participatiewet hebben veel uitke-
ringsgerechtigden te maken met veel meer en strengere regels, die al 
snel leiden tot stopzetten van de uitkering.  
De provincie Groningen is een krimpregio. Veel werkgelegenheid is 
verdwenen, bedrijven zijn naar andere delen van het land verhuisd of 
naar het buitenland gegaan. Een uitkeringsgerechtigde is hier niet 
verantwoordelijk voor. Om politiek gewin te halen worden uitkerings-
gerechtigden vaak weggezet als “liever lui dan moe, krijgt elke maand 
“gratis” geld, ligt de hele dag lui op de bank, en bedondert de boel.” 
De uitkeringsgerechtigde wordt geframed tot een profiteur die “ge-
prikkeld moet worden door middel van sancties” waarbij zeggen-

schap over een privéleven, rekening houden met bijzonder omstan-
digheden e.d. niet van toepassing worden verklaard. Een vergissing of 
onwetendheid is een overtreding en wordt afgestraft door korting op 
de uitkering. Een uitkeringsgerechtigde is rechteloos. Maar het is niet 
de schuld van de uitkeringsgerechtigde dat er geen werk is. 
Er is geld voor scholing, maar het is onduidelijk hoe de gemeente het 
scholingsgeld besteedt. Men kan een beroep doen op toeslagen, zo-
als zorgtoeslag, maar er zijn toeslagen die vooruit worden betaald. 
Als achteraf blijkt dat er geen recht was op toeslag, moet vaak alles in 
een keer worden terugbetaald. Mensen komen zo in de financiële 
problemen en kunnen in de armoede terecht komen.  
De FNV is van mening dat een uitkeringsinstantie er zou moeten zijn 
om mensen te helpen weer aan het werk te komen. De nadruk in de 
communicatie met de uitkeringsgerechtigde ligt te veel op handha-
ving. De gemeente Groningen presenteert zichzelf graag als een hu-
mane stad waar iedereen mee kan doen. De FNV zou dit graag terug-
zien in het beleid en de behandeling en bejegening van uitkeringsge-
rechtigden. Het is hierbij van groot belang dat de Cliëntenraad Werk 
en Inkomen haar onafhankelijkheid blijft behouden en facilitair en in-
houdelijk extra ondersteund wordt om haar taak als vertegenwoordi-
ger van uitkeringsgerechtigden te kunnen verrichten. 
 
Wat de FNV wil: 

 Behandel uitkeringsgerechtigden niet als tweederangsburgers 

 Rechtsbescherming voor uitkeringsgerechtigden. Als iemand 
een uitkering heeft, moet hij voor zijn rechten kunnen opko-
men zonder dat het negatieve consequenties heeft.  

 Stakingsrecht voor uitkeringsgerechtigden. 

 Een uitkeringsgerechtigde moet kunnen studeren en stage kun-
nen lopen om de kans op de arbeidsmarkt te vergroten. 

 Stop werken zonder loon. Dit is uitbuiting. Werken moet lonen. 

 Transparant maken van besteding scholingsgeld. 

 De gemeente moet de uitkeringsgerechtigde wijzen op het 
recht op onafhankelijke cliëntenondersteuning en dat facilite-
ren. 

 Wijs de uitkeringsgerechtigde niet alleen op zijn plichten, maar 
ook op zijn rechten. 

 Maak een uitkeringsgerechtigde weerbaar. 

 Versterk de onafhankelijke positie van de Cliëntenraad. 

 
8. INVESTEER IN BASISVAARDIGHEDEN 

 
Kunnen lezen, schrijven, rekenen en vaardig zijn op internet zijn be-
langrijke voorwaarden om mee te kunnen doen in de Nederlandse 
samenleving en op de arbeidsmarkt. De gemeente Groningen doet al 
het een en ander om te voorkomen dat kwetsbare groepen zoals se-
nioren, laaggeletterden en digibeten, tussen wal en schip vallen; er is 
voorzien in betaalbare en toegankelijke volwasseneducatie; de ge-
meente is aangesloten bij een regionaal taalakkoord; aandacht voor 
laaggeletterdheid is onderdeel van het re-integratiebeleid. Wel moet 
de uitkering digitaal worden aangevraagd, en is afwijken daarvan al-
leen bij uitzondering mogelijk. 
De FNV pleit ervoor dat de gemeente ook actief bedrijven stimuleert 
om laaggeletterdheid aan te pakken en meewerkt aan het organise-
ren van taalcursussen op de werkvloer. De gemeente is veel beter 
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dan het Rijk in staat om er voor te zorgen dat de divers samenge-
stelde groep vluchtelingen het juiste aanbod krijgt. De gemeente 
moet daarom weer de regie nemen en de kwaliteit van inburgering 
en taalcursussen garanderen. Inburgering en taalcursussen moeten 
weer gratis aangeboden worden, zodat mensen niet beginnen met 
een schuld. 
Verder vindt de FNV dat er een keuzemogelijkheid voor het aanvra-
gen van een uitkering moet zijn: naast digitaal ook telefonisch of aan 
het loket. 
 
Wat de FNV wil: 

 De gemeente stimuleert werkgevers om laaggeletterdheid aan 
te pakken door op de werkvloer, met hulp en cofinanciering 
van de gemeente, een cursus te organiseren. 

 De gemeente biedt voor het aanvragen van een uitkering de 
keuze tussen digitaal, bij het loket of telefonisch. 

 De gemeente voorziet in kwalitatief goede inburgering en taal-
cursussen. 

 
9. GOEDE VOORZIENINGEN 

 
Door de decentralisatie in het Sociaal Domein moet de gemeente 
meer taken uitvoeren met minder geld en is daardoor gedwongen ei-
gen scherpe keuzes te maken die onrechtvaardig voor burgers kun-
nen uitpakken. Zorg daarom als gemeente voor ruimhartige minima-
voorzieningen voor iedereen die moet leven van het sociaal mini-
mum en verhoog ook het recht op alle minimavoorzieningen door 
een inkomensgrens tot 130% van het sociaal minimum. Ontzie men-
sen met een laag inkomen of een uitkering bij het heffen van eigen 
bijdragen voor Wmo-voorzieningen.  
Informeer mensen actief over het recht op gemeentelijke voorzienin-
gen en voorkom niet-gebruik. 
De FNV vindt dat basisvoorzieningen kwalitatief goed dienen te zijn 
en ook betaalbaar en toegankelijk. Het geld, dat de gemeente van het 
Rijk krijgt voor de zorg en voorzieningen in het 
sociaal domein, moet ook daadwerkelijk daaraan besteed worden.  
De FNV pleit daarnaast al jaren voor een ruimhartig beleid en hogere 
inkomensgrenzen zodat deze voorzieningen ook toegankelijk zijn 
voor bijvoorbeeld werkende armen met een klein baantje  die ook 
rond het minimumniveau moeten leven. Stel inkomensgrenzen voor 
de individuele inkomenstoeslag en voor de regelingen uit het ge-
meentelijk minimabeleid vast op 130% van het sociaal minimum.  
De FNV vindt dat zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk moet 
zijn. Voorkomen moet worden dat mensen door de hogere kosten af-
zien van de noodzakelijke zorg. Stapeling van kosten door de 
verschillende regelingen moet vermeden worden. Zorg er ook voor 
dat de informatie over de verschillende regelingen duidelijk en goed 
te vinden is om het niet-gebruik van voorzieningen te voorkomen. De 
schotten die nu zijn ontstaan tussen Wmo en Wlz waardoor de zorg 
versnipperd wordt moeten verdwijnen. 
Als we in Nederland willen dat ouderen zelfredzaam blijven en langer 
thuis blijven wonen, moeten we dat ook mogelijk maken. Dit vraagt 
om nieuwe woonvormen, ondersteuning bij aanpassingen van wonin-
gen en toegankelijke maatwerkvoorzieningen. Het ‘Lang Zult U Wo-
nen’ programma dat tot en met 2018 loopt dient een vervolg te krij-
gen. De gemeente zal ook corporaties moeten aansporen om middels 

prestatieafspraken er voor te zorgen dat ook meer huurders langer 
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 
De kwantiteit en kwaliteit van de sociale woningbouw is aan groot-
scheepse verbetering toe. Renovatie op uitgebreide schaal – ook in 
het licht van het klimaatakkoord -  is nodig en zal ook het langer zelf-
standig thuis wonen mogelijk maken. 
Wat de FNV betreft gaat het dan om een gebalanceerde woonvisie 
die ingaat op de betaalbaarheid en toegankelijkheid van wonen. Cor-
poraties maken zich daarbij hard voor duurzaam thuis wonen door 
voldoende en betaalbare seniorenwoningen en betaalbare zorgdien-
sten. Ook via de sociale woningbouw moeten voldoende geschikte 
seniorenwoningen gebouwd worden. 
Met de transitie van de Wmo-taxi van Bios naar Connexion is de ser-
vice en bereikbaarheid drastisch achteruitgegaan. Met als gevolg veel 
ergernis, te laat komen of afzien van het gebruikmaken van de taxi 
ten koste van de participatie van ouderen en mensen met een beper-
king. De nadelen die een aanbestedingsprocedure met zich mee-
brengt mogen niet ten koste gaan van de gebruiker van de voorzie-
ning. 
De FNV heeft geconstateerd dat bij het behandelen van aanvragen 
m.b.t. WMO-voorzieningen veel is misgegaan. Bij aanvragen voor 
huishoudelijke hulp is geen maatwerk toegepast maar standaard een 
algemene voorziening van 2,5 uur verstrekt. Veel van de Wij-teams 
die het nu moeten behandelen ontbreekt het aan kennis en zorgvul-
digheid. Regelgeving wordt niet nageleefd, er is geen oog voor de - 
van cliënten waardoor deze regelmatig wordt aangetast. 
De FNV is van mening dat de belangen van mensen die zijn aangewe-
zen op de Wmo en Jeugdzorg behartigd moeten worden door een 
onafhankelijk adviesorgaan. Het huidige Stadadviseert is als adviesor-
gaan niet onafhankelijk en is niet uitgerust om de belangen van de 
betrokkenen naar behoren te behartigen. 
De gemeente Groningen heeft vrijwel alle verstrekkingen voor medi-
sche kosten via de Bijzondere bijstand per 1 mei afgeschaft. Ze stelt 
dat Zvw, de Wlz en de Wmo gelden als toereikende en passende 
voorliggende voorzieningen. De FNV constateert dat de laatste jaren 
deze voorzieningen drastisch zijn uitgehold en daardoor voor de mi-
nima niet toereikend en passend zijn geworden. En daarmee onbe-
taalbaar. 
 
Wat de FNV wil: 

 Inkomensgrenzen voor de individuele inkomenstoeslag en voor 
de regelingen uit het gemeentelijk minimabeleid minimaal vast-
stellen op 130% van het sociaal minimum.  

 Draag er zorg voor dat het rijksgeld voor de zorg daadwerkelijk 
aan de zorg besteed wordt en dit transparant zichtbaar wordt. 

 Verbeter de service, bereikbaarheid en de kwaliteit van de ver-
voermiddelen van de Wmo-taxi voorziening. 

 Neem als gemeente zelf de regie in handen bij de uitvoering 
van aanvragen van de Wmo en laat dit niet over aan de wille-
keur van de WIJ-teams. Met de verantwoordelijkheid van de 
gemeente voor de aanstelling en aansturing van capabele 
Wmo-consulenten, die in staat zijn de aanvragen voor een 
Wmo-voorziening naar behoren te behandelen en de regelge-
ving daarbij toe te passen.  

 Richt de WIJ-centra zo in dat niet langer de privacy van mensen 
wordt aangetast bij de aanmeldbalie of gemeenschappelijke ge-
spreksruimtes. 
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 Maak de meerkostenregeling en de bijzondere bijstand voor 
medische kosten ruimer toegankelijk voor de minima, aange-
zien de door de gemeente aangeboden collectieve Menzis ver-
zekering steeds verder wordt uitgehold en op zich al duur is. 

 De individuele inkomenstoeslag dient niet eens in de vijf maar 
eens in de drie jaar te worden toegekend. 

 Zorg voor één loket voor alle regelingen.  

 Maak de GKB toegankelijk en klantvriendelijk en draag er zorg 
voor dat de cliënten gedurende het hele traject met één con-
tactpersoon van doen hebben. 

 Alle aanvragen voor huishoudelijke hulp moeten opnieuw wor-
den beoordeeld in het licht van een maatwerkvoorziening. 

 Stel een onafhankelijk adviesorgaan in voor Wmo en Jeugdzorg.  

 Pas de criteria voor de verstrekking van Bijzondere Bijstand 
voor medische kosten aan, aangezien de toereikende en pas-
sende voorliggende voorzieningen drastisch zijn uitgehold. 

 
10. GEEN KIND IN ARMOEDE 

 
Kinderen zijn arm omdat ze arme ouders hebben. Bij het begin van 
deze raadsperiode, In 2014, moest 1 op de 7 Stad-Groninger kinderen 
in armoede opgroeien. In 2018 is dat 1 op de 5 en is Groningen daar-
mee treurig landelijk koploper geworden. Het huidige beleid is onvol-
doende effectief om armoede te voorkomen omdat het zich teveel 
richt op individuele kinderen, terwijl het probleem is dat het hele ge-
zin in armoede leeft. Het zijn niet alleen (langdurig) werkelozen, laag-
geschoolden of personen met een multi-problematiek; het grootste 
percentage dat in armoede leeft bestaat uit werkende armen, gepen-
sioneerden en chronisch zieken of gehandicapten. 60 Procent van de 
arme kinderen heeft werkende ouders.  
 

 
 
Werk is dus niet altijd een garantie tegen armoede. Door de armoe-
deval komen werkende ouders niet meer in aanmerking voor inko-
mensafhankelijke gemeentelijke toeslagen en voorzieningen.  
 
 

Het grootste gedeelte van de arme Groningers heeft geen – proble-
matische – schulden, maar leidt een armoedig bestaan en maakt 
geen gebruik van gemeentelijke inkomensondersteuning. Daardoor is 
die groep onzichtbaar voor de gemeente. 
Het zogenaamde “niet-gebruik voorzieningen” bedraagt naar schat-
ting 36 procent. Met name werkende armen worden niet bereikt. Dat 
komt onder meer door de onbekendheid en de complexiteit van deze 
regelingen. Kind regelingen en -voorzieningen kunnen beter bekend 
worden gemaakt door een armoederegisseur aan te stellen die wer-
kende armen beter in beeld brengt. Het huidige Groningse beleid om 
armoede te bestrijden door het armoedebudget in te zetten voor 
participatiedoelen, is behalve dat het geen paal en perk stelt aan ar-
moede, ook oneigenlijk gebruik van armoedebestrijdingsmiddelen.  
Beter is het om door lastenverlichting en inkomensondersteuning ar-
moede tegen te gaan. 
De besteding van budget uit armoedebeleid moet effectief en exclu-
sief worden ingezet voor lastenverlichting en inkomensondersteu-
ning. Behalve het oormerken van het armoedebudget, moet vrijgeko-
men en on-geoormerkt geld uit het sociaal-maatschappelijk domein 
exclusief ter voorkoming en bestrijding worden ingezet. Bijvoorbeeld 
vrijgekomen I-deel dat uitsluitend voor minimaregelingen worden in-
gezet. 
   
Wat de FNV wil: 

 Groningen proactief en individueel een gemeentelijke voorzie-
ning, toeslag of regeling waarop recht bestaat, aanbiedt.  

 Er moet een glijdende schaal voor regelingen worden toegepast 
ter voorkoming van de armoedeval door het verschil tussen 
bruto/netto inkomen op te vangen.  

 Bijzondere bijstand moet toegankelijker worden en tenminste 
voldoen aan NIBUD-normen. 

 Er moet een centraal loket komen, ook met betrekking tot de 
organisatie en de inzet van partners in de gemeentelijke ar-
moedebestrijding. 

 Het beleid moet op het voorkomen van armoede zijn gericht, 
op lange termijn leiden tot het uitroeien van armoede en pro-
gramma overstijgend worden ontwikkeld.  

 Middelen voor armoedebeleid moeten geoormerkt worden. 
Vrijgekomen geoormerkt budget moet opnieuw ter beschikking 
staan voor het armoedebeleid. 

 Het budget uit armoedebeleid moet effectief en exclusief wor-
den ingezet voor lastenverlaging en inkomstenverbetering.  

 De overheadkosten van o.a. planning, organisatie- en uitvoe-
ring moeten in verhouding staan tot het doel. De factoren om 
de hoogte van het resultaat te bepalen moeten meetbaar zijn. 

 
Contact met Lokaal FNV Groningen? 
 
Wij komen ons 10-puntenplan graag toelichten op verkiezingsbijeen-
komsten. Én wij komen graag in contact met mensen die actief willen 
worden voor Lokaal FNV. Om ons sterk te maken voor gewoon goed 
werk, een fatsoenlijk inkomen voor iedereen, goede sociale voorzie-
ningen. Zie onze contactgegevens hieronder. 
 

CONTACTGEGEVENS:  
Lokaal FNV Groningen| E email-adres : lokaalfnvgroningen@vereniging.fnv.nl| Facebook: https://www.facebook.com/FNV-Lo-
kaal-Groningen-635849839816291/ Website: https://lokaalfnv.nl/regio/groningen 


