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Voorwoord 
Nederland leeft nu in de harde werkelijkheid dat het coronavirus ons land grotendeels heeft stilgelegd. De 
maatregelen die we als land tegen de uitbraak van het coronavirus nemen, hebben een grote impact op de 
samenleving en de economie. De flexibele schil op de arbeidsmarkt wordt direct hard getroffen. Uitzendkrachten, 
tijdelijk personeel en zelfstandigen die hun werk of opdrachten verliezen worden bedreigd in hun bestaanszekerheid. 

Voor u ligt het plan van aanpak meer kansen voor werkende minima. Dit plan van aanpak is opgesteld voordat het 
coronavirus zich in Nederland (breed) had gemanifesteerd. In dit plan van aanpak hebben we nog geen rekening 
kunnen houden met de actuele ontwikkelingen rond de coronacrisis die elkaar in hoog tempo opvolgen. Het college 
maakt zich zorgen over de positie van werkende minima. Dit onderwerp heeft daarom onze volledige aandacht. 
Voor werkende Amsterdammers die het financieel moeilijk hebben, zetten we in op het bieden van financiële steun 
en hulp bij schulden. Juist in deze tijd zien we hoe belangrijk dat is. Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen 
(bijvoorbeeld de regelingen Tozo en NOW) genomen om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus 
voor (zelfstandige) ondernemers, werkgevers en werknemers zo veel mogelijk te beperken. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen, inventariseert het college welke extra maatregelen nodig zijn.
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1 Inleiding 
Veel Amsterdammers werken hard aan een betere toekomst, maar werk leidt niet altijd tot financiële vooruitgang en 
positieverbetering. Er zijn Amsterdammers met een baan of eigen bedrijf die ondanks hard werken niet boven de 
armoedegrens uitkomen. In 2018 signaleert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in haar rapport “Als werk weinig 
opbrengt” dat armoede vooral voorkomt onder werkenden die geen ondergrens hebben aan hun uurloon in de vorm 
van cao-afspraken of het minimumloon (zelfstandigen), of die een beperkt aantal uren werken op jaarbasis (parttimers 
en oproepkrachten)1. Een groot deel van de gemeenten heeft de groep werkende armen niet goed in beeld en heeft 
moeite om hen te bereiken. Daarnaast hebben weinig gemeenten een specifiek armoedebeleid voor werkenden en is 
niet goed in beeld welke maatregelen effect hebben en welke niet. 

De SCP publicatie leidde tot veel aandacht voor de groep werkende armen. De SER voert momenteel in opdracht 
van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek uit naar de gaten in bestaande regelingen 
en voorzieningen, institutionele barrières die werkende armen tegenkomen en de mogelijke oplossing voor deze 
barrières. In Amsterdam heeft het SCP-rapport geleid tot schriftelijke vragen en de aanname van een motie door 
de Amsterdamse gemeenteraad, waarin het college wordt verzocht om een plan van aanpak te maken om de 
armoedevoorzieningen, toeslagen, participatiemiddelen en schuldhulpverlening op grotere schaal terecht te laten 
komen bij de werkende minima2. Dit plan van aanpak vormt een antwoord op de motie en beschrijft op welke wijze het 
college aan dit verzoek uitvoering zal geven.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt en de systeemvereenvoudiging van toeslagen, voorzieningen en 
inkomensondersteunende maatregelen staan hoog op de politieke agenda. De positieverbetering van werkende 
minima staat in Amsterdam hoog op de agenda. Werk moet perspectief bieden op een betere toekomst.

Recentelijk zijn drie belangrijke onderzoeken verschenen die raken aan de problematiek van de werkende minima: 
“De evaluatie van de participatiewet” (SCP), “Het betere werk” (WRR) en “In wat voor land willen wij werken” 
(Commissie Regulering van Werk)3. Gemeenten en de rijksoverheid delen verantwoordelijkheid op het gebied 
van armoedebestrijding. Het is primair de taak van de rijksoverheid om beleid te voeren op het gebied van 
arbeidsverhoudingen en om ervoor te zorgen dat bestaande inkomensregelingen beter aansluiten bij de veranderde 
arbeidsmarkt. De gemeente Amsterdam is voortdurend in gesprek met het kabinet, ministeries en ketenpartners 
om de structurele oorzaken van armoede onder werkende minima aan te pakken. De onlangs aangenomen Wet 
Arbeidsmarkt in Balans is een belangrijke stap van het kabinet om de negatieve effecten van de flexibilisering op de 
arbeidsmarkt in te perken. Maar de modernisering van de arbeidsmarkt kost tijd en resultaten zijn niet binnen één 
kabinetsperiode merkbaar. Afwachten is geen optie. 

Het college stelt zicht tot doel om werkende minima perspectief te bieden en te helpen om hun inkomen te verhogen 
en hun maatschappelijke positie te verbeteren. We vergroten het bereik van de minimavoorzieningen onder werkende 
minima om de armoede te verzachten, maar kijken ook verder. Met dit plan van aanpak gaan we de Amsterdamse 
werkende minima ondersteunen richting meer uren én hoger loon. 

1   Als werk weinig opbrengt, SCP oktober 2018.
2  Motie plan van aanpak voor werkende armen E. Flentge (SP) en D. Ceder (CU), zoals besproken in de gemeenteraad d.d. 8 november 2018.
3   Eindevaluatie Participatiewet SCP, november 2019; Het betere werk. WRR, januari 2020; In wat voor land willen wij werken. Commissie Regulering 

van Werk, januari 2020.
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2 Ambitie  
Het college streeft naar een rechtvaardige stad met gelijke kansen voor iedereen. Het college wil iedereen de kans 
bieden op een betaalde baan. Daarom investeren we in de ondersteuning aan de Amsterdammers bij het vinden 
van werk. Het hebben van een baan is helaas niet altijd voldoende om de weg uit de armoede en schulden te 
vinden. Het is voor Amsterdammers met een laag inkomen in loondienst of met een eigen bedrijf steeds moeilijker 
om rond te komen. De lonen zelf zijn over een lange periode niet meegestegen met de inflatie en ook de vaste 
lasten, zoals woonlasten, energielasten en lokale lasten zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Het college 
vindt het zorgelijk dat een groep Amsterdammers met betaald werk toch in armoede leeft en niet of nauwelijks kan 
rondkomen. De samenstelling van deze groep is divers en bestaat uit onder andere werknemers met een deeltijdbaan, 
zelfstandigen (zoals zzp’ers) en oproepkrachten1. Een deel van deze Amsterdammers hebben wij in beeld en bieden 
wij ondersteuning om uit de armoede te komen. Er is echter ook een groep werkende minima die wij niet voldoende in 
beeld hebben en die wij niet bereiken met het huidige ondersteuningsaanbod. 

De doelstelling van dit plan van aanpak is werkende minima te ondersteunen en hun maatschappelijke positie te 
versterken. We zetten langs de volgende drie lijnen in om dit te bereiken:
1. Perspectief bieden en inkomenspositie verbeteren: werk moet lonen;
2. Bereik werkende minima vergroten en armoede verlichten; en
3. Structurele verbetering door middel van een actieve lobby richting het rijk. 

Dit plan van aanpak is opgebouwd langs deze drie lijnen. De gemeente Amsterdam heeft een breed aanbod 
aan armoedevoorzieningen en instrumenten om werkende minima (waaronder ondernemers) te ondersteunen 
en perspectief te bieden. In dit plan van aanpak geven we een overzicht van de maatregelen waar we in deze 
bestuursperiode het accent op gaan leggen. De meeste maatregelen gelden zowel voor werknemers in loondienst 
als voor zelfstandigen. De maatregelen die specifiek bedoeld zijn om zelfstandigen te ondersteunen benoemen we 
expliciet in dit plan. 

We ondersteunen Amsterdamse werkende minima om hun potentieel te verwezenlijken, zodat ze per uur meer gaan 
verdienen. Ook nadat ze zijn uitgestroomd uit de bijstand. Om te voorkomen dat werkende minima er in inkomen 
op achteruit gaan als ze meer gaan verdienen heeft het college op 17 maart 2020 besloten de inkomensnorm voor 
minimaregelingen te verhogen naar 130% van het sociaal minimum. Na het vaststellen van dit collegebesluit hebben 
we snelle ontwikkelingen gezien naar aanleiding van het coronavirus en de daartegen genomen maatregelen. Deze 
hebben ook grote financiële impact op de gemeente. Daarom heeft het college de voorgenomen verhoging van de 
inkomensgrens voor de minimaregelingen van 120 naar 130% van het sociaal minimum tot nader order opgeschort. 
Deze maatregel was aangekondigd in het coalitieakkoord en Amsterdamse agenda armoede en schulden 2019-2022. 
De reden voor het opschorten van het besluit is dat op dit moment nog niet duidelijk is hoe zwaar de gevolgen van 
deze crisis zullen zijn en daarmee ook niet wat de financiële consequenties zullen zijn voor de armoedebegroting. Door 
de uitvoering op te schorten kunnen we op een later moment de gevolgen van de crisis beter overzien en daarmee 
zullen we ook beter in staat zijn om een integrale afweging te maken. Dit besluit zal dan onderdeel vormen van deze 
afweging. Wanneer er duidelijkheid zal zijn, is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de coronacrisis.
 
Bij de totstandkoming van dit plan van aanpak hebben we gesproken met actieve buurtbewoners en 
ervaringsdeskundigen. We blijven deze partijen betrekken bij de realisatie van onze ambities. Daarnaast zetten we in 
op nauwe samenwerking met partners in de stad, werkgevers en andere uitvoeringsorganisaties (UWV, belastingdienst, 
SVB) en een actieve lobby richting het rijk voor structurele verbeteringen.

1   Als werk weinig opbrengt. SCP, oktober 2018.
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3  Afbakening doelgroep  
en uitgangspunten

In 2016 kende Amsterdam in totaal 70.111 minimahuishoudens, waarvan ruim 15.000 tot de werkende minima 
behoorden1. Figuur 1 laat de samenstelling van de totale groep minimahuishoudens zien naar belangrijkste 
inkomstenbron. Van de totale groep minimahuishoudens heeft de grootste groep een bijstandsuitkering als 
belangrijkste inkomensbron (38%). Huishoudens die leven van een eigen bedrijf vormen de kleinste groep: 9%. Deze 
verhoudingen zijn sinds 2011 weinig veranderd. Het percentage minimahuishoudens met een inkomen uit loon is juist 
gedaald in die periode, van 17% naar 12%.

Figuur 1. Samenstelling minimahuishoudens naar belangrijkste inkomstenbron, 2011-2017 (procenten) 
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De Dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) heeft in 2019 onderzoek gedaan naar achtergrondkenmerken en 
arbeidssituatie van werkende minima.2 U ontvangt dit onderzoeksrapport als bijlage bij dit plan van aanpak.

Wie zijn werkende minima?
•  De werkende minima vormen een zeer veelzijdige groep.
•  De groep bestaat uit werknemers met een deeltijd baan, seizoensbaan, oproepkrachten, werkende minima 

met een eigen bedrijf en veel combinaties daarvan. 
•  Werkende minima zijn vaak jong en relatief kort arm.3

•  Een groot deel van de werkende minimahuishoudens heeft een (zeer) laag inkomen.
•  Minima in loondienst werken vaak weinig uren (minder dan 24 uur p/w).
•  Het merendeel van de werkende minima ontvangt naast het werk op jaarbasis aanvullend inkomen van 

het UWV, SVB, gemeente, DUO (studiefinanciering)4 en/of de Rijksbelastingdienst (huurtoeslag/-subsidie). 
Inkomen in de vorm van huurtoeslag of -subsidie komt het meest voor, gevolgd door kinderbijslag en een 
bijstands- of een WW-uitkering.

•  Het armoedepercentage is hoger onder kostwinnersgezinnen met een migratieachtergrond, waarbij de 
(mannelijke) kostwinner vaak een gezin moet onderhouden van een laag betaalde baan.

1   Voorlopig cijfers over 2016 zoals genoemd in het Rapport Werkende minima in Amsterdam (OIS, juni 2019). In de Armoedemonitor 2018  
(OIS, sept. 2019) is te zien dat het definitieve aantal werkende minima in 2016 uitkomt op 13.935 en dat het voorlopige aantal werkende  
minima voor 2017 uitkomt op 14.023.

2   Werkende Minima in Amsterdam – Achtergrondkenmerken, arbeidssituatie en inkomstenbronnen naast werk. Onderzoek, Informatie en Statistiek, 
mei 2019. 

3   Studentenhuishoudens worden niet meegenomen in de berekeningen; dit zijn huishoudens waarin alle personen voldoen aan de sociaal 
economische categorie student volgens het CBS (o.a. o.b.v. inschrijving in het onderwijs en het ontvangen van studiefinanciering). Er zijn wel 
studenten meegenomen die staan ingeschreven in een huishouden met werk als belangrijkste inkomstenbron; het gaat hier om circa 550 
huishoudens die naast werk als belangrijkste inkomensbron een minder groot inkomen ontvangen van DUO.

4   Werkende Minima in Amsterdam – Achtergrondkenmerken, arbeidssituatie en inkomstenbronnen naast werk. Onderzoek, Informatie en Statistiek, 
mei 2019.
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De gemeente Amsterdam maakt binnen de groep werkende minima onderscheid in drie subgroepen. De driedeling 
komt voort uit het gegeven dat deze drie groepen in een zeer uiteenlopend maatschappelijk en institutioneel kader 
leven en in een verschillend regiem van economie en inkomen opereren. Het onderscheid in subgroepen stelt de 
gemeente Amsterdam in staat om dienstverlening op maat aan te bieden die rekening houdt met de specifieke 
kenmerken en situatie van de doelgroep. De subgroepen die worden onderscheiden zijn:

a) Werkende minima met een inkomen uit loondienst zonder aanvullende bijstand 
Dit is de grootste groep (7.500 huishoudens) en de groep die we het minst kennen. Voor deze groep bestaat 
nog geen specifiek beleid. Deze groep is grosso modo vaak jong en verkeert kort in armoede. Kenmerkend 
voor deze groep is dat er sprake is van een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt. Men werkt vaak parttime of 
slechts gedurende een deel van het jaar. Binnen deze groep vallen ook minimahuishoudens, waarin één van de 
twee partners werkt. Werkende minima die tot deze groep behoren zijn over het algemeen minder gewend 
aan of georiënteerd op ondersteuning vanuit de gemeente. Binnen deze groep zitten ook huishoudens die 
wel een inkomen hebben onder de bijstandsgrens, maar die niet voldoen aan de overige voorwaarden om een 
bijstandsuitkering te ontvangen. Men is bijvoorbeeld niet-uitkeringsgerechtigd vanwege eigendom of spaargeld. 

Daarnaast zijn er ook werkende minima in loondienst die wel recht hebben op bijstand, maar deze om 
verschillende redenen niet aanvragen. Hoeveel minima er precies in die laatste groep zitten en wat de redenen 
zijn van het niet aanvragen van bijstand is onbekend. Een mogelijke verklaring is dat werkende minima zichzelf 
niet altijd als arm beschouwen. Ook kunnen onbekendheid met de regelingen, schaamte voor het vragen om hulp 
en ondersteuning en een gebrek aan vertrouwen in de overheid er ook voor zorgen dat werkende minima geen 
aanvullende bijstandsuitkering aanvragen. 

b) Werkenden met een inkomen uit loondienst aangevuld met een bijstandsuitkering
Dit betreft minimahuishoudens die vanuit een baan in loondienst inkomen genereren dat lager is dan de 
bijstandsnorm en via de bijstandsuitkering een aanvulling ontvangen op het inkomen tot 100% van het 
sociaal minimum. Er vallen circa 1.500 minimahuishoudens in deze subgroep. Het inkomen uit loondienst is 
de belangrijkste inkomstenbron voor deze groep. Binnen deze groep zijn er minima die meer willen werken. 
Daarnaast zijn er echter ook minima die dit niet nastreven vanwege andere activiteiten, zoals mantelzorg, 
kinderopvang, vrijwilligerswerk, of omdat ze hun leefpatroon hebben afgestemd op de huidige baan. Verder zijn 
er ook werkende minima die niet meer kunnen werken en waarbij de huidige baan het hoogst haalbare is. Het 
gaat hier veelal om werkende minima met een arbeidsbeperking. 
 
Werkende minima die meer willen werken kunnen barrières ervaren op hun weg om uit de armoede te komen. 
Urenuitbreiding binnen de huidige baan is niet altijd haalbaar, waardoor men op zoek moet naar een andere 
baan met meer uren. Het opgeven van de zekerheid van de huidige baan is echter geen vanzelfsprekende keuze. 
Hierbij bestaat immers het risico op terugval op de bijstandsuitkering indien het tijdelijke contract eindigt of de 
nieuwe baan toch niet passend blijkt. 

c) Werkende minima met een eigen bedrijf
Van de werkende minima behoorden circa 6.000 huishoudens tot de werkende minima met een eigen bedrijf 
als belangrijkste inkomensbron in het jaar 2016. Procentueel is het armoederisico onder zelfstandigen ca. twee 
keer zo groot als voor werkenden in loondienst. Zelfstandigen met schulden hebben ook met aanzienlijk hogere 
schulden te maken dan particulieren. Hulp van de overheid is voor deze ondernemers geen vanzelfsprekende 
reflex als het niet goed gaat. Enerzijds bestaat de groep uit entrepreneurs die zich vaak bewust zijn van het 
ondernemersrisico en dit voor lief nemen. Bij hen is de armoede vaker tijdelijk van aard. Anderzijds bestaat de 
groep uit zelfstandigen die dit zijn vanuit hun vak; bij deze groep staat vak-uitoefening en inkomensverwerving 
centraal (bijv. schilders of mensen in de bouw). Voor hen zijn het ondernemerschap en de hieraan verbonden 
risico’s een gegeven. Deze groep loopt een groter risico op langdurige armoede. 

De belemmeringen waar deze groep mee te maken krijgt zijn complex en kunnen niet goed los worden gezien van de 
veranderingen op de arbeidsmarkt de afgelopen 20 jaar, waarin sprake is van een toenemende flexibilisering, hybride 
arbeidsvormen en een groeiend aantal zzp’ers. Dat geldt niet alleen voor Amsterdam, maar voor heel Nederland. 
Verschillen in kosten en risico’s voor zelfstandigen ten opzichte van mensen met werk in loondienst geven zowel werk- 
en opdrachtgevers als zelfstandigen een prikkel om vaker voor flexibele arbeidsrelaties te kiezen. Een dergelijke 
keuze kan echter nadelig uitpakken voor zelfstandigen met een minder sterke onderhandelingspositie. In de praktijk 
kan een groep zelfstandig ondernemers met moeite het hoofd boven water houden. Deze zelfstandig ondernemers 
verzekeren zich vaak niet voor arbeidsongeschiktheid en bouwen ook geen pensioen op. 

De participatiewet kan in sommige gevallen te rigide zijn en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) richt 
zich op een beperkte doelgroep en wordt door de doelgroep soms te complex gevonden. Het aanleveren van 
benodigde financiële gegevens en het schrijven van een businessplan kan ingewikkeld zijn. De diversiteit van de 
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doelgroep maakt het uitdagend om deze doelgroep te bereiken met het bestaande aanbod aan gemeentelijke 
ondersteuning. Trots en schaamte spelen een rol, maar ook onbekendheid met de gemeentelijke ondersteuning 
worden als oorzaak genoemd. 

Figuur 2- kenmerken en achtergrond van werkende minima
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In figuur 2 is te zien dat een deel van de werkende minima in Amsterdam relatief jong is en dat het merendeel 
kortdurend tot de minima doelgroep behoort. Een deel van deze groep bestaat waarschijnlijk uit mensen aan het 
begin van hun loopbaan, met perspectief op inkomensverbetering. Voor deze groep is het armoedeprobleem tijdelijk 
van aard. Desondanks blijft een laag inkomen gecombineerd met weinig vermogen een kwetsbare positie, zeker in 
combinatie met een onstabiele arbeidssituatie. Naast de generieke voorzieningen zijn er ook voorzieningen specifiek 
voor jongeren. Amsterdammers tussen 18 en 32 jaar ontvangen bij uitstroom vanuit een bijstandsuitkering richting 
(deeltijd) werk begeleiding vanuit het Jongerenpunt voor Werk en Opleiding. 

Een deel van de werkende minima in Amsterdam leeft echter langer in armoede. De belangrijkste risicogroepen zijn 
de zzp’ers, alleenstaanden en werkende minima met een migratieachtergrond. In dit plan van aanpak ligt de focus op 
de werkende minima die langer dan 1 jaar onder het sociaal minimum leven. Geconstateerd is dat de armoedekans bij 
deze groepen hoog is.5 

5   SCP “als werk weinig opbrengt”, oktober 2018



9
Meer kansen voor werkende minima

Plan van aanpak 2020-2022

4 Wat gaan we doen?

4.1 Perspectief bieden en inkomenspositie versterken; werk moet lonen

Wat willen we?
We gaan de samenwerking met werkgevers versterken om werkende minima te helpen om meer of beter betaald werk 
te vinden. We streven naar laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning. Hulp vragen is voor velen een grote stap; 
die stap maken wij graag zo klein mogelijk. We bieden maatwerk, zodat de ondersteuning daadwerkelijk aansluit bij de 
behoefte van de werkende minima. Door inkomstenverbetering te stimuleren zorgen we dat er perspectief ontstaat op 
een betere toekomst. 

Hoe gaan we dit bereiken?
 e Meer uren, hoger loon

 • In het kader van de cohort aanpak zal het stedelijk cohortteam de werkende minima met een inkomen 
uit loondienst en een aanvullende bijstandsuitkering (parttimers) begeleiden en aansturen op volledige 
uitstroom uit de bijstand. Er wordt ingezet op maximale urenuitbreiding bij de huidige werkgever, een tweede 
aanvullende baan, of een geheel nieuwe baan. 

 • We gaan door middel van banenplannen samenwerkingsverbanden in een gebied of binnen een branche tussen 
werkgevers organiseren. Het is de bedoeling dat deze werkgevers innovatieve oplossingen bedenken voor 
het organiseren van werk met perspectief voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (waaronder 
werkende minima). Hiermee nemen werkgevers de regie op hun eigen personeelsvraag en leveren ze een 
enorme bijdrage aan het oplossen van de mismatch op de arbeidsmarkt (en de bijbehorende problemen). 

 • We gaan de dienstverlening voor niet- uitkeringsgerechtigden (NUG) intensiveren. De ondersteuning is erop 
gericht om werkende minima te helpen om meer of beter betaald werk te vinden of om een tweede inkomen 
binnen één huishouden te genereren. In overleg met de klant nemen de klantmanagers van het NUG team 
contact op met de werkgever waarbij zij urenuitbreiding bespreken of mogelijkheden zoals loonkostensubsidie 
voorleggen. Ook betrekken de klantmanagers gedurende de begeleiding jobhunters, intercedenten en het 
Werkgevers Servicepunt (WSP). Het NUG team zal worden uitgebreid met 2 fte. 

 • We starten samen met UWV een pilot Max WW om Amsterdammers van wie de WW-uitkering binnenkort 
afloopt intensief te gaan ondersteunen. Met deze pilot willen we de doorstroom naar de bijstand voorkomen. 
Binnen deze groep zitten ook werkende minima met een WW-uitkering. Doelstelling van deze pilot is om de  
Amsterdammers al tijdens de UWV-uitkering in beeld te hebben. Zodat we tijdig kunnen signaleren of er sprake 
is van financiële problemen, tijdig armoedevoorzieningen kunnen aanbieden en op zoek kunnen gaan naar 
passend werk of urenuitbreiding als er sprake is van deeltijdwerk. 

 • In februari 2018 is het Amsterdamse experiment met regelluwe bijstand gestart. Doel van het experiment 
is om te onderzoeken in hoeverre meer zelfregie door bijstandsgerechtigden of juist het intensiveren van 
contactmomenten, in combinatie met een premie voor deeltijdwerk, leidt tot hogere uitstroom naar regulier 
werk en/of hogere participatie. Circa 40% van de Amsterdamse bijstandsgerechtigden met parttime inkomsten 
heeft zich opgegeven voor het experiment. Een groot deel van de werkende minima met een inkomen uit 
loondienst en een aanvullende bijstandsuitkering (parttimers) heeft zich niet opgegeven voor het experiment. 
Naar de redenen hiervan wordt onderzoek gedaan. Het experiment loopt tot maart 2021.

 e Opleidingen en coaching
  We bieden werkende minima kansen voor betere toekomstmogelijkheden door in te zetten op scholing, coaching 

en opleiding. Met scholing en opleiding kunnen Amsterdammers zich breder ontwikkelen, vaardigheden opdoen 
en ook certificaten, kwalificaties en diploma’s behalen. 

 • We gaan werkende minima en jonge Amsterdammers met een gemiddeld hoger risico om hiertoe te gaan 
behoren, beter voorbereiden op de onzekerheden van de flexibele arbeidsmarkt. In samenwerking het MBO 
wordt een opleiding Ondernemend Vakmanschap ontwikkeld om de wendbaarheid en weerbaarheid van deze 
groep te vergroten. Het gaat daarbij vooral om het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige netwerken en 
het blijven doorontwikkelen van vakinhoudelijke en ondernemende vaardigheden, zoals het verbeteren van 
onderhandelingsvaardigheden met betrekking tot tarieven en arbeidsvoorwaarden. 

 • We brengen de instrumenten scholingsvoucher en scholingslening actiever onder de aandacht van werkende 
minima. Met de scholingsvoucher kunnen kunnen niet-uitkeringsgerechtigde werkende minima, zoals werkende 
minima, een arbeidsmarktrelevante opleiding volgen om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. 

 • We ondersteunen zzp’ers om het inkomen uit het bedrijf te verhogen. Dit doen we door het bieden van 
inkomensondersteuning door de uitvoering van het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Daarnaast 
is uit onderzoek gebleken dat veel ondernemers behoefte hebben aan coaching en advies. Daarom biedt de 
gemeente adviesgesprekken, coachingstrajecten en workshops aan voor gevestigde ondernemers met een laag 
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inkomen. De aanpak is succesvol. 
 • Het is bekend dat veel kunstenaars en creatieven met een eigen bedrijf tot de werkende minima behoren. 

In 2017 en 2018 heeft de afdeling Ondersteuning Ondernemers op verzoek van onder andere het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ondersteuningsprogramma voor creatieven opgezet onder de 
naam Het Fundament. De evaluatie van dit programma toonde aan dat een groot deel van de deelnemers aan 
het programma een inkomensgroei realiseerden. Dit geeft aanleiding Het Fundament de komende jaren een 
vervolg te geven.

 • Via het Amsterdamse Taalakkoord werken we samen met ongeveer zestig organisaties, om laaggeletterden 
te bereiken. Onder deze doelgroep vinden we veel werkende minima. We bieden onze Taalpartners de 
mogelijkheid om de taal-, reken- en digitale vaardigheden van hun medewerkers te vergroten. Bijvoorbeeld 
door het organiseren van een traject Taal op de Werkvloer, waarbij het leren van de taal afgestemd wordt op de 
specifieke werkzaamheden binnen de organisatie.

 e De gemeente Amsterdam als werkgever, inkoper en opdrachtgever
  Amsterdam heeft een voorbeeldrol als werkgever, inkoper en opdrachtgever. De gemeente Amsterdam wil een 

goede werkgever zijn voor zowel interne als externe medewerkers. Het college heeft een aantal maatregelen 
genomen om de positie van tijdelijke krachten (waaronder uitzendkrachten) te verbeteren. Zo wil het college het 
eigen goed werkgeverschap ten opzichte van uitzendkrachten verbeteren. Het college wil in 2020 de externe inzet 
verder verminderen door de termijn waarna uitzendkrachten worden aangenomen te verkortten van 5 naar 2 jaar. 
Een groot aantal uitzendkrachten (waaronder ook werkende minima) zal met deze maatregel worden aangenomen. 
Daarnaast mogen uitzendkrachten na 6 maanden (voorheen 12) mee-solliciteren op interne vacatures en kunnen zij 
makkelijker toegang krijgen tot loopbaanbegeleiding.

  Als opdrachtgever en inkoper sturen we op de duurzame inzetbaarheid van kwetsbare Amsterdammers en vragen 
we aandacht voor het armoedevraagstuk bij opdrachtnemers. De aandacht voor werkende minima is onderdeel 
van de social return opgave die de gemeente zichzelf stelt en vraagt van de bedrijven en instellingen waar zij mee 
samen werkt. Opdrachtnemers waarbij we vermoeden dat zij werkende minima in dienst hebben, informeren wij 
over de minimavoorzieningen om via hen de werkende minima te bereiken.

 e Optimaliseren van de dienstverlening 
  De gemeente Amsterdam wil continu haar dienstverlening verbeteren. We gaan werkende minima beter informeren 

en het proces rondom inkomstenverrekening verbeteren. 
 • Per juli 2019 is een programma gestart om het proces van inkomstenverrekening te verbeteren. Er zijn 

diverse (proces) verbeteringen in ontwikkeling zoals het verbeteren van de informatievoorziening aan klanten, 
het aanpassen van de beleidsregels voor het terug- en invorderen van teveel verstrekte bijstand bij fouten 
in de dienstverlening en het automatiseren van de inkomstenverrekening. Doelstelling is dat het proces 
inkomstenverrekening medio 2020 structureel is verbeterd.

 • We zorgen voor toegankelijke informatie en een duidelijke en laagdrempelige aanvraagprocedure voor 
armoedevoorzieningen. We onderzoeken of de website overzichtelijker ingericht kan worden, zodat 
de gebruiker gemakkelijker kan zien welke voorzieningen specifiek voor hem of haar zijn bedoeld en 
zodat het online aanvraagformulier meer zichtbaar is. Ook maken we begin 2020 een snelle check online 
beschikbaar voor Amsterdammers. Dit is een vragenboom aan de hand waarvan met een beperkt aantal 
ja-nee vragen over inkomen en vermogen, schuldsanering, gezinssituatie en leeftijd snel kan worden 
ingeschat of iemand waarschijnlijk in aanmerking komt voor de minimavoorzieningen. Daarnaast nemen we 
ook deel aan de ontwikkeling van een persoonlijke digitale inkomensomgeving van het landelijke traject 
‘Toekomst gegevensuitwisseling werk en inkomen’ onder leiding van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

4.2 Bereik werkende minima vergroten en armoede verlichten 

Wat willen we?
Gemeente Amsterdam heeft een breed en fijnmazig aanbod aan minimavoorzieningen. Meer inzicht in de 
behoefte van de doelgroep helpt ons om deze voorzieningen beter vorm te geven. We willen dat meer werkende 
Amsterdammers gebruik kunnen maken van de gemeentelijke minima- en inkomensvoorzieningen. We zien dat er 
nog steeds ruimte is voor verbetering van het bereik, vooral onder Amsterdamse zelfstandigen. We willen het bereik 
van deze voorzieningen onder de werkende minima vergroten, zodat zij meer ruimte ervaren om te werken aan het 
verbeteren van hun financiële positie en zelfredzaamheid. 
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Hoe gaan we dat bereiken?

 e Inkomensgrens voor minimaregelingen verhogen van 120 naar 130% van het sociaal minimum
  Voor alle minimaregelingen breiden we de doelgroep uit naar huishoudens met inkomens tot 130% van het sociaal 

minimum. Uit de Minimum Effectrapportage van het Nibud blijkt dat door het verhogen van de inkomensnorm 
de armoedeval afneemt, met name bij werkende minima met kinderen. Mensen die meer gaan werken krijgen op 
deze manier meer financiële ruimte, omdat de gemeentelijke inkomensondersteuning niet meteen wegvalt. De 
armoedevoorzieningen kunnen de aanvulling op het inkomen geven die het verschil maakt. Hierdoor zal werken 
meer lonen. Met deze maatregel bieden we extra ondersteuning aan ongeveer 6.700 Amsterdamse huishoudens 
die een iets hoger (of onregelmatig) inkomen hebben en moeilijk kunnen rondkomen in deze stad. Door de grens 
te verhogen naar 130% van het sociaal minimum is de grens voor het ontvangen van minimaregelingen nu voor alle 
huishoudens opgetrokken tot het wettelijk minimumloon. Zoals in hoofdstuk 2 beschreven is de uitvoering van dit 
besluit in verband met de coronacrisis opgeschort.

 e Bereik minima voorzieningen vergroten 
  Het bereik van de minimavoorzieningen onder de werkende minima is de afgelopen jaren gestegen. Onder 

Amsterdamse minima met als belangrijkste inkomensbron loondienst is het bereik 31% en onder Amsterdamse 
minima met als belangrijkste inkomensbron een eigen bedrijf is dit 11%. Een groot deel Amsterdamse ondernemers 
die op of onder de armoedegrens leeft weet de weg naar de gemeente nog onvoldoende te vinden. De gemeente 
wordt niet als de meest voor de hand liggende gesprekspartner gezien. Daarnaast staan ook trots en schaamte de 
zelfstandige met een hulpvraag soms in de weg om hulp te vragen. In vergelijking met het bereik van Amsterdamse 
minima met een uitkering, dat inmiddels op 98% zit, loopt het bereik van de werkende minima echter nog achter.1 
Het college blijft daarom inzetten op het vergroten van bekendheid, bereik en gebruik van de voorzieningen onder 
de werkende minima. Het streefdoel voor het totaalbereik van de minimavoorzieningen voor werkende minima in 
loondienst is van 37% in 2020 naar 41% in 2022. 

 Om dit streefdoel te behalen worden de volgende maatregelen genomen:
 • Het merendeel van de werkende minima ontvangt naast het werk op jaarbasis aanvullend inkomen van het 

UWV, SVB, gemeente en/of de Rijksbelastingdienst (huurtoeslag/-subsidie). We zijn momenteel aan het 
uitzoeken in hoeverre bestandskoppelingen met deze uitvoeringsorganisaties mogelijk is om het bereik te 
verhogen.

 • Een groot deel van de werkende minima die nog bereik kan worden, woont in de stadsdelen West, Zuid en 
Nieuw- West. Samen met de stadsdelen gaan we in deze wijken gebiedsgerichte acties opzetten om het bereik 
te vergroten. Ook in andere stadsdelen kijken we of we in samenwerking met de stadsdelen het bereik onder 
werkende minima kunnen vergroten. 

 • We blijven werkgevers (uitzendbranche, horeca) die mogelijk contact hebben met werkende minima actief 
benaderen. Dit doen we onder andere via het netwerk van het Stedelijk bureau Social Return en de taalpartners 
die het Amsterdamse Taalakkoord hebben ondertekend. We continueren onze communicatiecampagnes 
over de minimavoorzieningen bij deze werkgevers en zetten de Flying Squad2 actief in om een groter aantal 
werkgevers en werkende minima te bereiken.

 • Als iemand meer uren gaat werken, kunnen eventuele kosten voor kinderopvang toenemen. Dit kan werkende 
minima demotiveren om het aantal werkuren uit te breiden. We zullen daarom de bekendheid van de 
vergoeding eigen bijdrage kinderopvang vergroten onder de werkende minima.

 • We zetten ervaringsdeskundigen, intermediairs en andere stakeholders in om beter inzicht te krijgen in de 
behoeften van werkende minima en de factoren die hen belemmeren om uit de armoede te komen.

 Aanvullend voor ondernemers
 • Specifiek voor zelfstandigen in zwaar weer zal verder worden geïnvesteerd in communicatie en voorlichting 

over de uitgebreide dienstverlening aan Amsterdamse zelfstandigen. Ondernemers zijn sneller geneigd hulp 
te vragen aan de gemeente als zij zich opstelt als adviseur in plaats van financieel hulpverlener. Dit hebben we 
doorgevoerd in de campagne Sterker Ondernemen en in de dienstverlening zelf, waarbij wordt benadrukt dat 
zelfstandigen niet alleen voor financiële ondersteuning maar ook voor coaching en advies bij de gemeente 
terecht kunnen. We zien dat het websitebezoek en het aantal Amsterdammers dat zich meldt toeneemt 
wanneer de campagne wordt ingezet. De campagne zal op basis van een evaluatie worden aangescherpt en zo 
nodig worden geïntensiveerd. Daarnaast wordt ingezet op het verbinden en ondersteunen van zzp netwerken 
in de stad, zoals ZZP Mokum, zodat zij elkaar en de ondersteuning van de gemeente beter kunnen vinden. Ook 
organiseren we netwerkbijeenkomsten voor zelfstandigen met een laag inkomen bij de Kamer van Koophandel.

 • We gebruiken ondernemersprofielen, ontwikkeld door Onderzoeksbureau Muzus op basis van een klantreis, om 
onze dienstverlening en klantbenadering af te stemmen op de diversiteit van deze doelgroep. De online pagina 

1  Bron: OIS.
2  De Flying Squad geeft in heel Amsterdam gratis presentaties over de regelingen van de gemeente voor Amsterdammers met een laag inkomen.
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Sterker ondernemen is al hierop aangepast en we hebben een nieuwe digitale ondernemerscheck gemaakt om 
te zorgen dat een Amsterdamse zelfstandige zelf snel en eenvoudig wat er mogelijk is. Een adviesgesprek is 
altijd mogelijk en de hulpvraag van de Amsterdammer staat centraal.

 • Naar voorbeeld van de ondernemershub die in 2019 is geopend in Zuidoost, worden laagdrempelige 
ontmoetingsplekken voor zelfstandigen in Nieuw-West en Noord neergezet. Naast een loket en spreekuur voor 
kwetsbare zelfstandigen wordt binnen deze ondernemershubs de mogelijkheid geboden om gesubsidieerde 
co-workingspaces en vergaderruimte te huren. Er wordt praktische ondersteuning geboden door op de Hubs 
programma’s aan te bieden met workshops, coaching en praktijkbegeleiding. Deze inzet sluit aan op de ambitie 
uit het coalitieakkoord om de komende jaren de lokale- en buurteconomie te versterken. Deze ambitie is 
uitgewerkt in het Amsterdams Ondernemersprogramma Buurteconomie (AOP) dat het College van B&W in 
2019 heeft vastgesteld.

 • Het bereik van de Stadspas onder zelfstandigen is laag. Uit onderzoek blijkt dat zelfstandigen vooral behoefte 
hebben aan financiële ondersteuning, cursussen en netwerken. We zijn momenteel aan het onderzoeken 
hoe we het stadspasaanbod beter kunnen laten aansluiten bij de behoeften van zelfstandigen. Specifieke 
ondernemersvoordelen kunnen de stadspas bijvoorbeeld aantrekkelijker maken voor zelfstandigen. 

 e Schuldhulpverlening 
  Schulden oplossen is vaak de uitweg uit armoede. Het tijdig signaleren van betalingsachterstanden en 

beginnende schulden voorkomt dat problemen zich uitbreiden. We gaan daarom inzetten op een intensivering 
en verhoging van het bereik van de schuldhulpverlening onder werkende minima. Lopende initiatieven 
zoals de aanpak vroegsignalering en vroeg eropaf worden met kracht voortgezet. We grijpen tijdig in als er 
betalingsachterstanden ontstaan en voorkomen zo dat de situatie uit de hand loopt. We blijven ook inzetten op 
financiële spreekuren buiten kantoortijd. Daarnaast nemen we de volgende specifieke maatregelen om het bereik 
van schuldhulpverlening onder werkende minima te verhogen:

 • In het kader van social return geven we in samenwerking met een groot uitzendbureau de cursus ‘Wegwijs in 
schuldhulp’ aan intercedenten, managers, medewerkers van de backoffice en de financiële afdeling. Het doel 
van de cursus is de medewerkers te leren financiële problemen bij flexkrachten te herkennen en te bespreken. 
Ook hebben we een sociale kaart opgesteld die inzicht geeft in hoe de schuldhulpverlening in elkaar steekt en 
waar men terecht kan. 

 • We gaan in samenwerking met de SIGRA onderzoek doen naar de aanpak van schulden op de werkvloer (in de 
zorg- en welzijnssector)3. We onderzoeken hoe groot het probleem is en wat de kennis is van de medewerkers, 
leidinggevenden en P&O en wat er al gebeurt en waar tegenaan gelopen wordt. Daarnaast kijken we in 
hoeverre werkgevers en –nemers bekend zijn met minimavoorzieningen. De verwachting is dat onderzoek voor 
de zomer is afgerond. 

 • We bezoeken Amsterdammers die wegens langdurige achterstand bij de betalingen van de wettelijk verplichte 
zorgpremie een bestuursrechtelijke premie (boeteregime) moeten betalen bij het CAK. Indien nodig doen we 
een actief hulpaanbod. In Amsterdam zaten eind 2019 20.182 verzekerden in de wanbetalingsregeling. Veelal 
betreft het mensen met meer schulden, een complexe (financiële) situatie en gebrekkige zelfredzaamheid. We 
vermoeden dat hier ook veel werkende minima tussen zitten. 

 Specifiek voor ondernemers
 • Zelfstandigen met zakelijke schulden hebben ook vaak te maken met problemen op andere leefgebieden 

die voorkomen dat dienstverlening gericht op het bedrijf effectief is. Een klantreisonderzoek gericht op deze 
groep zelfstandigen heeft uitgewezen dat zij vaak geen hulp vragen of afhaken vanwege (i) schaamte en 
onbekendheid met de hulpverlening, (ii) te veel overdrachtsmomenten tussen dienstverleners, (iii) onjuiste 
benadering en/of onvoldoende kennis en expertise om deze doelgroep te ondersteunen.

 • Het knelpunt met betrekking tot het lage bereik is in de vorige paragraaf geadresseerd. Daarnaast gaan we 
ons in eerste instantie focussen op het knelpunt van de vele afhaakmomenten die gevormd worden door 
overdrachten tussen dienstverleners zoals de maatschappelijke dienstverleners, de gemeentelijke afdeling 
Ondersteuning Ondernemers en gespecialiseerde schuldhulpverleners. 

 • In 2019 zijn pilots gestart voor administratieve ondersteuning en budgetcoaching. Deze helpen kwetsbare 
zelfstandigen met het inzichtelijk maken van de financiële situatie om schuldenproblematiek te voorkomen 
of hanteerbaar te maken. Het ontbreken van een deugdelijke boekhouding en administratie vormt vaak een 
belemmering voor het oplossen van schuldproblemen. 

3   SIGRA is het samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken, actief in zorg en welzijn in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, 
Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord.
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4.3 Structurele verbeteringen via het rijk

Wat willen we bereiken?
Ondanks de inzet van de afgelopen jaren is er nog steeds een grote groep Amsterdammers die in armoede en/of 
met schulden leeft of de kans loopt daarin te belanden, en ook een grote groep werkenden heeft moeite om rond te 
komen. Met de in dit plan van aanpak beschreven acties zet de gemeente Amsterdam zich in om de groep werkende 
minima beter te bereiken en te ondersteunen. Dat neemt niet weg dat op onderdelen vooral de rijksoverheid aan  
zet is. 

Al jaren zien we dat het hele stelsel van sociale zekerheid niet meer aansluit bij de veranderingen in de samenleving 
en de flexibiliserende arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt in Nederland is de afgelopen 20 jaar enorm veranderd; het 
aantal zelfstandigen (zoals zzp’ers) en andere flexibele arbeidskrachten is sterk toegenomen. Het college constateert 
dat de sociale zekerheid niet meer goed aansluit op de veranderde arbeidsmarkt. Het bestaande systeem van 
inkomensregelingen, toeslagen en fiscale regelgeving is veel te ingewikkeld geworden en moet op de schop. Er is een 
complex geheel ontstaan van landelijke en gemeentelijke tegemoetkomingen die deels volledig van elkaar gescheiden 
zijn en deels een mengvorm zijn – gereguleerd door het rijk, uitgevoerd door gemeenten. Het komt geregeld voor dat 
we met de ene hand een tegemoetkoming geven en die met de andere hand (deels) weer wegnemen. 

We vinden het belangrijk om als gemeente niet alleen knelpunten te signaleren, maar om ook samen met het rijk 
op te trekken als het gaat om verbeteringen van het sociale stelsel. Mede op basis van een aantal belangrijke 
rapporten en onderzoeken zoals het voornoemde eindrapport van de commissie Borstlap, het interdepartementale 
beleidsonderzoek (IBO) Toeslagen en de nog uit te komen verkenning Werk en Armoede van de SER, zullen de 
komende jaren belangrijke beslissingen worden genomen over de inrichting van de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid 
en het belastingstelsel. De gevolgen van deze beslissingen zullen direct merkbaar zijn voor de Amsterdammer. Daarom 
hecht het college eraan om samen te werken met andere gemeenten en met het rijk om tot zowel op korte termijn als 
op langere termijn tot structurele verbeteringen te komen in het sociale stelsel. 
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Bijlage 1  
Werkende minima in Amsterdam - 
achtergrondkenmerken, arbeidssituatie 
en inkomstenbronnen naast werk (OIS)   
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