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Raadsvragen   
van het raadslid dhr. N. Rennenberg (OAE) over de 
ouderenambassadeur  
 
 
In het Eindhovens Dagblad van zaterdag 9 april 2016 en overige mediadragers staat te 
lezen dat John de Wolf door minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk 
Asscher (PvdA) benoemd is tot ouderenambassadeur. 
 
Werkloosheid onder ouderen is een groot probleem. De kans dat een 50-plusser langer 
dan een jaar zonder baan zit, is twee keer zo groot als gemiddeld. 
 
Vaak lopen ze tegen vooroordelen aan van werkgevers. De 50-plussers hebben het 
imago duur, inflexibel en vaak ziek te zijn. John de Wolf moet die vooroordelen als 
ouderenambassadeur gaan weerspreken. Vanaf 1 mei 2016 gaat John de Wolf voor 6 
uur per week aan het werk als ouderenambassadeur. 
 
Zoals u weet heeft het Ouderen Appèl Eindhoven reeds op 28 oktober 2014 een motie 
ouderenambassadeur aangekondigd. In de raadsvergadering van 4 november 2015 
heeft de wethouder toegezegd terug te komen op de ouderenambassadeur. Op basis 
van deze belofte is de motie niet ingediend. 
 
Naar aanleiding van bovengenoemde informatie hebben wij de volgende vragen aan u: 
 
1. Deelt u de mening van minister Asscher dat een ouderenambassadeur bestaande 

vooroordelen tegen werkloze 50-plussers op de vooromschreven wijze kan 
bestrijden dat de werkloosheid onder 50-plussers zal afnemen? Zo nee waarom 
niet? 

2. Steunt de wethouder de beslissing van de minister, zijn partijgenoot, om een 
ouderenambassadeur te benoemen? Zo nee, waarom niet. 

3.  Is het college van Eindhoven bereid om onder dezelfde voorwaarden als minister 
Asscher heeft gedaan een ouderenambassadeur voor Eindhoven te beneoemen 
met dezelfde opdracht als die van John de Wolf? Zo nee, waarom niet? 

4. Zoals u weet heeft het Ouderen Appèl Eindhoven reeds op 28 oktober 2014 een 
motie ouderenambassadeur aangekondigd. In de raadsvergadering van 4 november 
2015 heeft de wethouder toegezegd terug te komen op de ouderenambassadeur, 
op basis van deze belofte is de motie niet ingediend. Later heeft de wethouder 
aangegeven onvoldoende positieve weking van een ouderenambassadeur te 
verwachten en daarom te kiezen voor een ander scenario. Kunt u uitleggen waarin 
volgens u het verschil zit tussen het idee van het Ouderen Appèl Eindhoven inzake 
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ouderenambassadeur en het idee dat nu ten grondslag ligt aan de beslissing van de 
minister om een ouderenambassadeur te benoemen per 1 mei 2016? 

5. Bent u het met ons eens dat niet de PvdA en wel het Ouderen Appèl Eindhoven de 
geestelijke vader is van het idee ‘ouderenambassadeur”? Zo nee waarom niet? 

 
 
Eindhoven, 11 april 2016. 
 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
 
1. Deelt u de mening van minister Asscher dat een ouderenambassadeur bestaande 
vooroordelen tegen werkloze 50-plussers op de voor omschreven wijze kan bestrijden 
dat de werkloosheid onder 50-plussers zal afnemen? Zo nee waarom niet? 
 
Bij de behandeling van de Begroting 2015 hebben wij toegezegd met de commissie in 
gesprek te gaan over de ouderenambassadeur in het kader van de bestrijding van de 
werkloosheid onder ouderen. Met de bespreking van de commissienotitie “bestrijding 
werkloosheid ouderen” in april 2015, is aan deze toezegging tegemoet gekomen. In deze 
notitie is aan de raadscommissie advies gevraagd over de wijze van onze inzet voor het 
terugdringen van werkloosheid onder ouderen. Ons voorstel was daarbij niet inzetten op 
een ouderenambassadeur, maar aansluiten bij de landelijke UWV campagne Actieplan 
55+ en trajecten als de Zilvervloot, Brabants Besten en de Meesterbeurs.  Hieraan lag 
een afweging tussen factoren als beschikbare financiële middelen en effectiviteit van de 
verschillende instrumenten ten grondslag.  
 
Een meerderheid van de commissie adviseerde conform ons voorstel. Aan de hand van 
het commissieadvies zijn wij dan ook verder gegaan bij de bestrijding van werkloosheid 
onder ouderen. In januari 2016 is bovendien aan u toegezegd dat een achtste pijler 
“ouderenwerkloosheid” wordt toegevoegd aan de het plan van aanpak “Duurzaam aan 
het werk”. 
 
Voor ons staat daarmee een, -binnen de beschikbare financiële middelen- , zo optimaal 
mogelijk resultaat voorop. We zetten regionaal en lokaal onze (financiële) middelen in op 
maatregelen die voor onze regio / stad werken bij het terugdringen van de werkloosheid 
onder ouderen. Dit neemt niet weg dat we graag meeliften op de promotionele waarde 
van de landelijke ouderenambassadeur.  
 
Via de kwartaalrapportages wordt u op de hoogte gehouden van de resultaten. 
 
 
2. Steunt de wethouder de beslissing van de minister, zijn partijgenoot, om een 
ouderenambassadeur te benoemen? Zo nee, waarom niet. 
 
Een landelijke ouderenambassadeur voor minimaal zes uur per week in stelling zetten 
kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van vooroordelen tegen werkloze  
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50-plussers. In welke mate en hoe is mede afhankelijk van het takenpakket van de 
landelijke ambassadeur. Dit pakket wordt momenteel in het kader van het actieplan 
aanpak werkloosheid onder 50-plussers, in samenspraak met het boegbeeld en de 
sociale partners, nog uitgewerkt. Het is dus nog niet duidelijk op welke wijze de 
ambassadeur het verschil kan maken en op welke wijze hij zijn boodschap onder de 
aandacht wil brengen en  - niet onbelangrijk -  of hij kan steunen op een team (zoals de 
ambassadeur jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk ter beschikking had) met bijbehorende 
middelen en een interdisciplinaire aanpak. Dit is in onze ogen een voorwaarde voor 
succes.  
Graag verwijzen wij u overigens naar de uitzending van Pauw van 12 april 2016. Daaruit 
kwamen verschillende meningen van oudere werklozen naar voren als het gaat om de 
toegevoegde waarde van een ouderenambassadeur. 
 
 
3. Is het college van Eindhoven bereid om onder dezelfde voorwaarden als minister 
Asscher heeft gedaan een ouderenambassadeur voor Eindhoven te benoemen met 
dezelfde opdracht als die van John de Wolf? Zo nee, waarom niet? 
 
Nee, zie hiervoor de antwoorden onder vraag 1 en 2.  
 
4. Zoals u weet heeft het Ouderen Appèl Eindhoven reeds op 28 oktober 2014 een 
motie ouderenambassadeur aangekondigd. In de raadsvergadering van 4 november 
2015 heeft de wethouder toegezegd terug te komen op de ouderenambassadeur, op 
basis van deze belofte is de motie niet ingediend. Later heeft de wethouder 
aangegeven onvoldoende positieve werking van een ouderenambassadeur te 
verwachten en daarom te kiezen voor een ander scenario.  
Kunt u uitleggen waarin volgens u het verschil zit tussen het idee van het Ouderen Appèl 
Eindhoven inzake ouderenambassadeur en het idee dat nu ten grondslag ligt aan de 
beslissing van de minister om een ouderenambassadeur te benoemen per 1 mei 2016? 
 
Zie hiervoor het antwoord op vraag 1 en 2.  
 
 
5. Bent u het met ons eens dat niet de PvdA en wel het Ouderen Appèl Eindhoven de 
geestelijke vader is van het idee ‘ouderenambassadeur”? Zo nee waarom niet? 
 
De landelijke ouderenambassadeur is er, conform de Kamerbrief van Minister Asscher 
(dd. 8 april 2016) gekomen op initiatief van de partijen 50Plus en PvdA.  
 
 
Eindhoven, 17 mei 2016 


