
Diverse cijfers Sociale Zaken 
 

  
   
Dienstverlening  
 

Ambtenaar Hr. M. van der Valk - T 0180 451 548 - e-mail m.v.d.valk@ridderkerk.nl 

Datum: 8 mei 2012 
 

 
Op dit moment wordt ambtelijk een format opgesteld die de raad informatie geeft over de 
ontwikkelingen met betrekking tot het gemeentelijk uitkeringsbestand. De informatie zal 
overzichtelijk en door middel van een aantal grafieken in één oogopslag duidelijk zijn. Op basis van 
een aantal kernelementen wordt de managementrapportage opgesteld en driemaal per jaar met de 
commissie Samen Leven gedeeld. Naar verwachting wordt de nieuwe format met gegevens over 
de eerste vier maanden van 2012 aangeleverd voor de commissievergadering in juni. 
 
Om toch te voldoen aan de vraag vanuit de commissie Samen Leven is in eerste instantie gekeken 
naar informatie van buiten de gemeente. Er wordt gekeken naar de omvang van de Wajong, de 
omvang en ontwikkeling van de werkloosheid en de jeugdwerkloosheid en de duur van 
Ridderkerkse klanten in het bestand. 
 
Aantal Wajong 
Bij de invoering van de Wet werken naar vermogen wordt de gemeente verantwoordelijk voor een 
deel van de Wajong populatie. Op dit moment is het onduidelijk wat de val van het kabinet Rutte 
voor gevolgen heeft voor de drie decentralisaties. Verwacht wordt dat de Wet werken naar 
vermogen niet meer in de huidige vorm zal worden behandeld, met als gevolg dat de Wet werken 
naar vermogen dan ook niet per 1 januari 2013 zal worden ingevoerd. 
 
Het aantal Wajongers waar de gemeente Ridderkerk bij de invoering van de Wet Werken naar 
vermogen verantwoordelijk voor zou zijn geweest is 71 Wajongers. 
 
Aantal werklozen 
De werkzame beroepsbevolking omvat iedereen van 15 tot 65 jaar die 12 uur of meer per week 
werkt. De werkloze beroepsbevolking is iedereen die wil en kan werken en actief op zoek is naar 
werk voor 12 uur of meer per week. Het UWV gebruikt het aantal niet-werkende werkzoekenden, 
zeg maar de werkloze beroepsbevolking, om de werkloosheid in kaart te brengen. Ter vergelijking 
zijn de percentages van Albrandswaard, Barendrecht en de arbeidsmarktregio Rijnmond 
bijgevoegd. Voor de cijfers is gebruik gemaakt van het UWV Werkbedrijf, die haar gegevens haalt 
uit de meest recente Beroepsbevolkingscijfers van het CBS. 
 
Aantallen juni 2010 maart 2011 maart 2012 
Ridderkerk 4,8% 5,4% 5,7% 
Albrandswaard 3,8% 4,0% 4,4% 
Barendrecht 3,6% 4,1% 4,5% 
Rijnmond 8,4% 8,7% 8,8% 
 
Hoewel het percentage niet-werkende werkzoekenden hoger ligt in de gemeente Ridderkerk, ten 
opzichte van Albrandswaard en Barendrecht, valt op dat het percentage beduidend lager ligt dan 
het percentage van de arbeidsmarktregio Rijnmond. 
 
Aantal jeugdwerklozen 
Wanneer we kijken naar het aandeel niet-werkende werkzoekende jongeren zien we dat 
Ridderkerk verhoudingsgewijs een hoger percentage niet-werkende werkzoekende jongeren heeft. 
Ter vergelijking zijn de percentages van Albrandswaard, Barendrecht, de arbeidsmarktregio 
Rijnmond en het landelijke percentage bijgevoegd. Voor de cijfers is gebruik gemaakt van het UWV 
Werkbedrijf, die haar gegevens haalt uit de meest recente Beroepsbevolkingscijfers van het CBS. 
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Aandeel jonger dan 27 tussen 27 en 50 jaar ouder dan 50 
Ridderkerk 18,9% 46,6% 34,5% 
Albrandswaard 11,2% 52,5% 36,3% 
Barendrecht 14,6% 53,7% 31,7% 
Rijnmond 13,0% 54,6% 32,4% 
Landelijk 11,7% 52,2% 36,1% 
 
 
Het is onduidelijk waardoor het percentage niet-werkende jongeren in Ridderkerk hoger ligt dan bij 
de andere gemeenten/arbeidsmarktregio/landelijk. Een factor voor dit hogere deel jongeren binnen 
de niet-werkende werkzoekenden zou kunnen zijn dat jongeren in Ridderkerk gemiddeld lager 
opleidingsniveau hebben. 
 
Gemiddelde duur in bestand bij uitstroom 
In navolging van het verzoek van raadslid Van der Duijn Schouten (SGP) is onderzocht hoelang 
een klant op het moment van uitstroom in het bestand heeft gezeten. Dit komt neer op gemiddeld 
2,95 jaar. 
 
Wanneer we kijken naar hoelang klanten gemiddeld in het bestand zitten, krijgen we het volgende 
beeld: 
 
Duur in het bestand Aantal klanten 
0 tot 1 jaar  22 klanten 
1 tot 3 jaar 217 klanten 
Meer dan 3 jaar  328 klanten 
 
 


