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Nationaal Programma Rotterdam Zuid aan de slag met
resultaten burgertop
Meer duidelijkheid over werk voor bewoners van Zuid, betere begeleiding naar werk, het
financiële verschil tussen werk en uitkering vergroten en korten op de uitkering als
mensen niet meewerken. Goede ondersteuning voor ouders met jonge kinderen en meer
aandacht voor de positieve dingen van Zuid. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de
burgertop die eind januari werd gehouden in Ahoy. Het verslag staat vanaf vandaag online
op www.rotterdam.nl/duizendopzuid
Vrijwel alle bewoners zijn van mening dat werk de beste oplossing is voor een zinvol
bestaan. Voor het inkomen, maar ook om niet geïsoleerd te raken en een bijdrage te leveren
aan de samenleving. Ook vindt 93% van de bewoners dat iedereen iets moet doen voor zijn
of haar geld. Indien het niet mogelijk is om betaald werk te krijgen, dan in ieder geval
vrijwilligerswerk. Vrijwel iedereen vindt dat er best gekort mag worden op de uitkering als
mensen niet meewerken. 86% van de bewoners is het eens met de keuze van het Nationaal
Programma om eerst met school en werk aan de slag te gaan. Daarbij wordt vaak gewezen
op het goed beheersen van de Nederlandse taal.
Werk
Bewoners geven echter ook aan dat het ontbreekt aan mogelijkheden om aan het werk te
gaan. Voor een groot deel wijten ze dit aan het niet goed aansluiten van vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt. Maar ook de leeftijd, afkomst en eisen die werkgevers stellen worden als
oorzaak gezien. Ook ervaren bewoners dat er veel concurrentie is met goedkope
arbeidskrachten uit Midden en Oost-Europa. Deelnemers constateren dat het verschil
tussen de inkomsten uit een betaalde baan en een uitkering erg gering is. Hierdoor
ontbreekt volgens hen de prikkel om te gaan werken. Bewoners hebben moeite om te
geloven dat er voldoende werk is voor bewoners van Zuid: 64% was het niet eens met de
stelling dat er voldoende banen zijn. Men kan ze in ieder geval niet vinden.
School
Bewoners zijn voor verdere uitbreiding van de leertijd voor kinderen op Zuid, met name
voor de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Opvallend is
het slechte imago van werken in de zorg. Mensen zijn daarentegen meer overtuigd van
kansen in de techniek en vinden dat daar in de opleidingen meer aandacht voor moet zijn .
Ook wijzen bewoners op dat er een grote groep ouders is dat meer ondersteund moet
worden.

Beeld van Zuid
78% herkende zich in de problemen in dit stadsdeel, maar veel bewoners vragen ook om een
meer positieve insteek voor de toekomst. Zo vinden ze dat er meer aandacht moet komen
voor de goede dingen van Zuid. Bewoners herkennen vooral problemen als hoge
werkloosheid, de vele verhuisbewegingen, het gebrek aan eerlijke kansen en overlast op
straat. Bewoners zien goed onderwijs en meer aandacht voor opvoeding als oplossingen
hiervoor. Aandacht voor veiligheid en aanpak van overlast blijft in de ogen van bewoners
nodig.
Vervolgacties
Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid moet duidelijker maken waar er werk is voor
bewoners van Zuid. Vijftien deelnemers die tijdens de burgertop meldden op zoek te zijn
naar werk, zijn in contact gebracht met een uitzendbureau. De deelgemeenten gaan
onderzoeken wat de vraag naar buurthuizen precies in houdt. De programmaleiding gaat
ook op zoek naar verbeteringen op het gebied van veiligheid en het spreken van de
Nederlandse taal. Uit de evaluatieformulieren blijkt dat de burgertop door de bewoners erg
is gewaardeerd. Zo scoorde deze bijeenkomst, die voor het eerst in Nederland is gehouden,
gemiddeld een 8-.

NOOT VOOR DE REDACTIE:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NPRZ via Karín Fraai 06 510 747 21
ki.fraai@rotterdam.nl. Het complete verslag van de burgertop is te lezen op
www.rotterdam.nl/duizendopzuid

