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Arbeidsre-integratie in Almelo biedt nauwelijks perspectief

Dilara
Hamamioglu

ALMELO – Volgens hoogleraar regionale arbeidsanalyse professor Jouke van Dijk bieden
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werkzoekenden. Oorzaak het lage opleidingsniveau van veel werkzoekenden. Almelo
telde in juni jl. 5.700 niet werkende werkzoekenden, een percentage van 17% van de

Twentse

beroepsbevolking. Van hen zitten er 2.480 in de bijstand en het aantal 50-plussers

kickboksschool

bedraagt 2.050. Het effect van de dure arbeidsre-integratieprojecten bedraagt slecht
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1 tot 5%. Het volgen van bijscholingscursussen heeft volgens onderzoeker Van Dijk
vaak een verdringend effect waardoor anderen weer uit de boot vallen. Volgens Van
Dijk maakt één op drie werkzoekenden geen kans op een baan. Met de arbeidsreintegratieprojecten en bijscholing is veel geld gemoeid. Van Dijk pleit er in deze voor
dat de gemeente vooraf de kans op werk voor een individu beter in kaart brengt om
te kunnen beoordelen of er überhaupt voor hem of haar kans op werk is. Ook zet Van
Dijk vraagtekens bij het nut van de Participatiewet voor Almelo. Bedrijven moeten
wettelijk 5% arbeidsongeschikten in dienst nemen, maar Van Dijk noemt het aantal
Almelose bedrijven simpel te klein om die behoefte te kunnen invullen. De mening
van Van Dijk komt het Almelose college van B&W minder gelegen. Het college
beweerde altijd dat het succes van arbeidsre-integratie niet te meten is. Van Dijk
stelt dat loonkostensubsidies alleen maar tijdelijk helpen en dat re-integratie in de
vorm van bij- of herscholing vooral lonend is bij jongeren. Die conclusies kunnen de
gemeenteraad van pas komen omdat er in de komende jaren minder geld is voor
arbeidsre-integratieprojecten.
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Toch is het niet allemaal kommer en kwel op de Almelose arbeidsmarkt. Het
bedrijfsleven doet het redelijk goed, maar veel banen worden ingenomen door
mensen van buiten Almelo. Vooral voor hoger opgeleiden is de vraag stijgende. Dat
kan echter niet worden ingevuld door kandidaten uit de stad zelf. Een negatieve
ontwikkeling verwacht Van Dijk echter op arbeid op Mbo-niveau. Volgens Van Dijk
vallen daar de komende jaren de klappen en dat toekomstige banenverlies verwacht
Van Dijk als definitief omdat die werkgelegenheid volgens hem ook niet terugkomt.
De leidraad van professor Van Dijk voor de gemeenteraad is dus duidelijk.
Concentreren op kansrijke projecten en scholing. Dat brengt het hoogste rendement
voor het lagere beschikbare te investeren kapitaal.
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