NOVEMBER 2016 De barometer 50-plus verschijnt iedere
twee maanden en belicht de positie van 50-plussers op de
arbeidsmarkt. Wilt u de barometer ontvangen of reageren,
mail dan naar 50plus@uwv.nl.

Colofon Alles uit deze uitgave
mag worden overgenomen, echter
uitsluitend met bronvermelding.
Afbeeldingen zijn op te vragen via
50plus@uwv.nl.
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Toe- of afname aantal WW-uitkeringen aan 50-plus per provincie
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Werkbezoek minister Asscher
en John de Wolf

Minister Lodewijk Asscher van Sociale
Zaken en John de Wolf, het boegbeeld
werkloosheid 50-plus, hebben vandaag
samen in Amsterdam een bezoek
gebracht aan UWV. Zij gingen daar in
gesprek met werkzoekenden. Asscher
en De Wolf namen meteen ook een
kijkje bij het vernieuwde UWV dat is
begonnen met een veel persoonlijker
aanpak: dienstverlening op maat.
Lees verder �
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Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er
sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek
op basis van inkomstenverrekening.
Deze systematiek heeft een structureel
verhogend effect op het aantal lopende
WW-uitkeringen.

In welke sectoren zijn 50-plus WW-ers binnen
een jaar weer aan het werk in eigen sector
Top 3 hoogste scores

Binnen één jaar weer aan het werk,
naar soort contract vóór WW

Kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk

69% 52% 28%

Overige industrie (o.a.
timmer- en meubelindustrie)

‘Te veel
50-plussers
zitten op de
reservebank’

Nederlandse werknemers hebben de
wind in de rug. Zelfs langdurig werk
lozen en 45-plussers zonder baan
vinden beduidend sneller emplooi dan
in het verleden. “Alle seinen voor de
arbeidsmarkt staan op groen, zegt
Peter Hein van Mulligen van het CBS.
Lees verder �

Top 3 laagste scores
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In april van dit jaar ben ik begonnen
als boegbeeld voor de vijftigplussers.
Door het wegnemen van vooroordelen
bij werkgevers, willen we ervoor zorgen
dat werkzoekende vijftigplussers
gewoon weer aan tafel komen voor een
gesprek.
Lees verder �

Herstel arbeidsmarkt bereikt
nu iedereen
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Het gaat goed op de arbeidsmarkt.
Er komen banen bij, de werkloosheid
loopt terug. Ook over vijftigplussers
klinken nu wat positievere geluiden.
Dat is mooi, maar we zijn er nog
lang niet. Het is belangrijk dat we
de kansen die de arbeidsmarkt gaat
bieden, ook echt benutten. Te veel
vijftigplussers zitten nog steeds op de
reservebank. Velen zijn absoluut goed
genoeg om in de basis te staan, maar
komen nauwelijks meer aan de bak.
Dat kan en moet echt anders.
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Eigenaresse Fenna Cannegieter timmert
aan de weg. Ze is 50 jaar, startte met
de foodtruck Madame Poulet en heeft
er sinds kort een vaste winkel bij!
Ondersteuning vond ze in Marcella.
“Een oudere werknemer past bij mijn
concept en daarom voelde het bijna
als een verplichting ook iemand met
ervaring aan te nemen”.
Bekijk hier het complete verhaal �
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Scoor met vijftigplussers!

50-plusser start met foodtruck
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Ambassadeur 50-plus

weetjes

De populairste sporten onder 50-plussers zijn:
Culturele instellingen

Chemische Industrie

Uitzendcontract
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van alle
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sport vaak.

