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Innovatie
gebeurt lokaal

In een recent verschenen rapport van
de Inspectie Werk en Inkomen (Zicht
op ‘Iedereen doet mee’, oktober 2008)

las ik dat in Nederland nog altijd 785.000 mensen langdurig aangewezen zijn op een
uitkering, omdat ze werkloos (12 procent) of arbeidsongeschikt (67 procent) zijn of in
de bijstand zitten (21 procent). De afstand tot de arbeidsmarkt is voor deze mensen
te groot en het is maar de vraag hoeveel van hen die afstand ooit zullen kunnen
overbruggen. Het zijn kwetsbare mensen in kwetsbare gezinnen die hulp nodig hebben
om mee te kunnen doen in de samenleving. Hoewel ik dagelijks met sociale zekerheid
bezig ben, schrok ik van dit aantal. Koploper van Europa zijn we met onze lage werk-
loosheid en hoge arbeidsparticipatie en toch zijn er net zoveel mensen die niet mee
kunnen komen als inwoners van onze hoofdstad.

Gemeenten hebben de laatste jaren enorm gescoord met het terugbrengen van
het aantal bijstandsklanten. Ook de Divosa-monitor 2008 beschrijft dat een snelle
bestandsdaling prioriteit heeft bij gemeenten. Er is enorm goed werk geleverd door
mensen werk aan te bieden in plaats van bijstand.
Ieder succes heeft echter een schaduwzijde en in dit geval is dat de groeiende zorg
dat mensen die niet kunnen werken, niet meer meedoen. En daardoor ook niet
meer meetellen. Die zorg is terecht, maar wordt dit probleem voldoende onderkend?
In verschillende rapporten en monitors die recent verschenen wordt geconcludeerd
dat de aandacht voor participatie er (inmiddels) wel is, maar dat er meer uit gehaald
kan worden. Maar ja… hoe doe je dat dan?

Dit extra dikke nummer van Impuls staat vol voorbeelden van projecten en initiatieven
van gemeenten en instellingen die actief aan de slag zijn met vraagstukken van
participatie, re-integratie, inburgering, welzijn en meer. Ik ben onder de indruk van
de hoeveelheid reacties die we kregen op ons verzoek om interessante projecten voor
onze Projectenparade in te sturen. De oogst is zo groot dat we lang niet alles kunnen
plaatsen. Naast de good practices hebben we een aantal mensen uit de praktijk van
de sociale zekerheid gevraagd hun visie te geven op de nabije toekomst.
Zelfs bijdragen uit België en Duitsland treft u daarbij aan.

Kortom, veel stof om nieuwe ideeën op te doen om vraagstukken als participatie aan
te pakken. Ik ben het met u eens als u denkt dat een A4-tje per project niet voldoende
is om te doorgronden hoe het werkt en wat er allemaal bij komt kijken. Maar ook
daaraan is gedacht. Op 28 januari 2009 organiseert Stimulansz de Projectenparade live.
Alle projecten presenteren zich daar door middel van speeddating. Daarna kunt u
nader kennismaken met de bedenkers en de uitvoerders. De Johan Cruyff Foundation
opent de parade, vandaar de uitspraken van Johan Cruyff in deze Impuls.

Er zijn creatieve oplossingen nodig om kwetsbare mensen in kwetsbare gezinnen te helpen.
Op lokaal niveau kunt u die in ruime mate vinden.

Gerrit Jan Schep
directeur Stimulansz
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Steun de Johan Cruyff Foundation en bestel

je eigen unieke Delftsblauwe tegeltje met

een bekende uitspraak van Johan Cruijff.

Ga naar www.cruyff-foundation.org

om ze te bestellen.



Participatie & activering

Doel
Meedoen Groningen wil mensen die al

langere tijd een bijstandsuitkering hebben

en nog niet toe zijn aan betaald werk

leuke activiteiten aanbieden. Meedoen

bewijst dat het een misvatting is dat je

‘van die lui van de soos’ altijd van alles

moet, maar dat ze nooit vragen wat je

zelf wilt: mensen kiezen zelf wat zij

willen doen.

Aanpak
Deelnemers werken zes maanden twintig

uur per week. Zij kiezen werk dat hen

aanspreekt uit meer dan tweehonderd

activiteiten. Dit varieert van meewerken in

de keuken van een restaurant, reportages

maken voor de lokale omroep, helpen

op de stadsboerderij, schrijven voor een

wijkkrant tot het beheren van een fitness-

centrum. Mensen krijgen begeleiding van

een consulent werk van de sociale dienst.

Samen kijken ze na vijf maanden wat het

vervolgtraject wordt. Dat kan een opleiding

zijn of een baan. Na afloop van de zes

niet participeert.

Wethouder Verschuren wil Meedoen

verbinden aan wijkvernieuwing. Het is

belangrijk dat medewerkers van de

woningcorporatie niet alleen vragen naar

de woonwensen, maar ook nagaan wat

de bewoner de hele dag doet. Zo kunnen

zij signalen doorgeven aan sociale zaken.

Resultaat
De deelnemers van Meedoen maken een

persoonlijke groei door. Zij winnen aan

zelfvertrouwen en worden sociaal vaardiger.

Door Meedoen hebben consulenten van de

sociale dienst veel meer klanten in beeld.

Van de 173 mensen die Meedoen inmiddels

hebben afgerond, hebben 50 mensen een

baan, zijn er 45 gedetacheerd, doen 54

mensen een re-integratietraject, is één

persoon zelfstandig ondernemer geworden,

en doen er vier vrijwilligerswerk. Zes

mensen hebben eerst hulpverlening nodig

en dertien mensen volgen een opleiding.

Meer weten
Zie gemeente.groningen.nl.
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Meedoen:
alle stadjers actief!
Op 1 oktober 2008 nam Eddy van Hijum, lid CDA-fractie van de Tweede Kamer, het boekje ‘Meedoen’

in ontvangst. De Tweede Kamer heeft veel kritiek op de re-integratie door gemeenten.

Des te belangrijker is de Groninger aanpak, de gedrevenheid en de inzet. Van Hijum: ‘Meedoen sluit

aan op de dromen en idealen van mensen én op de lokale samenleving’.

‘De keuzevrijheid is een

teken dat Groningen haar

klanten serieus neemt.

Mensen willen graag

werken, maar voelen zich

machteloos in de wereld

van de sociale instituties.

Meedoen gaat uit van de

ambitie en de kracht van

mensen’

Jan Laurier

voorzitter Landelijke Cliëntenraad

maanden krijgen mensen een premie en

een scholingskrediet. Daarmee kunnen zij

actief blijven. Bijvoorbeeld lid worden van

een sportclub of een computercursus volgen.

Meedoen is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Mensen zonder arbeidsplicht kunnen ook

deelnemen, zij werken twaalf maanden

vijf uur per week.

Partners
De organisaties die betrokken zijn bij

Meedoen hebben een belangrijke functie

in de Groninger sociale infrastructuur.

Zoals buurtwerk, buitenwerk, sport,

communicatie en cultuur. Ook FC

Groningen doet mee. De organisaties

begeleiden de klanten en ontvangen

daarvoor een vast bedrag per deelnemer.

Succes
Groningen wil nog meer bijzondere

activiteiten kunnen aanbieden. Er moet

meer bekendheid komen voor Meedoen

via de website van de gemeente.

Jammer is dat het bedrijfsleven (nog)
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Sociale activering:
Samenspraak en Computerloos

Doel
Met sociale activering willen we mensen

weer laten meedoen aan de samenleving

en hun maatschappelijk isolement door-

breken. Wij richten ons op mensen met

een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Zoals 55-plussers, mensen in een crisis-

situatie, mensen die lange tijd in de

bijstand zitten, allochtonen (en hun

partner) en mensen met sociale, financiële

en psychische problemen.

Aanpak
Uitgangspunt is de interesse. Bij het

intakegesprek vragen we wat iemand

graag wil doen en kijken we waaraan

behoefte is binnen de gemeenschap.

Wij willen mensen positieve ervaringen

laten opdoen. Mensen voelen zich daardoor

beter en krijgen meer zelfvertrouwen en

raken gemotiveerd. Zij oefenen sociale

en praktische vaardigheden.

We zetten samen met de deelnemer

projecten op. Zoals klussendienst Hand

en Span, de Kledingbank en Buurtbeheer

door 55-plussers. Een ander project is

Samenspraak: gespreksgroepen van

allochtonen en autochtonen met sociale,

psychische, medische beperkingen. De

groepen komen twee keer per week bij

elkaar met een vrijwillige gespreksleider.

Deelnemers dragen de onderwerpen zelf

aan. Zij ondernemen samen activiteiten

en staan elkaar bij met raad en daad.

Allochtonen krijgen door Samenspraak

een netwerk en integreren beter in de

dorpen. Een belangrijk effect is dat zij

sociaal zelfredzaam worden. Dat geeft

de partner de ruimte om betaald werk

te gaan doen.

In het project Computerloos knappen

jongeren computers op onder leiding

van een 55-plusser. De jongeren hebben

psychische, sociale en medische klachten.

Door ze iets te laten doen wat ze leuk vinden

en waar ze goed in zijn, merken we dat

ze weer zin krijgen om mee te doen.

Ze ontdekken dat ze iets positiefs kunnen

bijdragen aan de samenleving waardoor

hun eigenwaarde stijgt. Hierdoor verdwijnen

hun problemen naar de achtergrond.

De toekomst staat weer centraal.

Do’s and don’ts
� Zorg voor korte lijnen naar gemeente,

maatschappelijk werk, Riagg en

jeugdzorg;

� Meng groepen (UWV-ers, vutters, etc);

� Schrijf mensen niet te snel af;

� Communiceer open en eerlijk

naar cliënten;

� Koester het netwerk;

� Werk laagdrempelig;

� Zorg voor interactie tussen cliënten,

daardoor kunnen zij groeien;

� Durf samen te werken!

Resultaat
Van 1 april 2007 tot 1 oktober 2008

namen 115 cliënten deel aan het traject.

Er zijn inmiddels 27 mensen aan het

werk of begonnen met een opleiding

of re-integratietraject.

Inmiddels heeft zich een tiental

“vrijwillige vrijwilligers” gemeld voor

deelname aan een project.

Meer weten
Rogier Madou, gemeente Roerdalen,

0475 538858 of Karin Kamps,

SWE Welzijnswerk, 0475 527204.
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Kleding sorteren voor Kledingbank Limburg, gasten ontvangen op Kasteel

Montfoort, wandel- en fietsroutes in de gemeente controleren, meepraten in gespreksgroep Samenspraak

of computers repareren in Computerloos. Het zijn voorbeelden van sociale activering van de gemeente

Roerdalen en Stichting SWE Welzijnswerk.

Wij willen mensen positieve

ervaringen laten opdoen.

Mensen voelen zich daardoor

beter, krijgen meer zelfvertrouwen

en raken gemotiveerd.

Kledingbank Computerloos
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Mensen in de bijstand kwalificeren of bemiddelen naar regulier werk.

Dat is het doel van de Werkcompagnie, het re-integratieproject van de

gemeente Hoogeveen. De kracht van het project is de gezamenlijke inzet

van de partners: samen sterk voor werk.

de streep te trekken bieden wij nazorg,

een vergoeding van opleidingskosten,

loonkostensubsidie en een no-riskpolis

bij ziekteverzuim. Wekelijks levert de deel-

nemer werkbriefjes in bij de jobcoach.

Er zijn werkervaringplekken in de metaal,

administratie, horeca, assemblage, magazijn-

werk. Na aanmelding door de klant-

manager, kijkt de projectleider van De

Werkcompagnie waar iemand de eerste

zes weken aan de slag kan. Er komt

direct een voorstel voor een geschikt

vervolg-spoor. Spoor 1 is intensieve

sollicitatietraining, job hunting en aan

het werk binnen twee maanden.

Spoor 2 is een stage van twee tot zeven

maanden gevolgd door detachering

met een LvU-contract en regulier werk.

In spoor 3 doorloopt iemand dezelfde

stappen voor langere duur totdat werk

of participatie mogelijk is.

Partners
Het re-integratieproject De Werkcompagnie

van de gemeente Hoogeveen wordt

uitgevoerd door loopbaanbedrijf Cvites

en SW-bedrijf Alescon. Wij werken samen

met veel verschillende werkgevers.

Resultaat
De afgelopen drie jaar bemiddelden we

jaarlijks voor 120 tot 180 werkzoekenden.

In totaal hebben nu 189 deelnemers

regulier werk. Voor velen is de traject-

periode nog niet afgerond.

We zien dat de ernst van de problemen

waar mensen mee kampen toeneemt.

Daardoor neemt ook de lengte van de

trajecten toe. We moeten nu meer

instrumenten inzetten om resultaat te

behalen.

Meer weten
Zie www.cvites.nl.
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De Werkcompagnie
Werkzoekenden gaan bij

ons een normale arbeids-

overeenkomst aan.

Wij zorgen dat zij volledig

onafhankelijk van een

uitkering zijn.

Doel
Ons doel is mensen helpen bij hun

persoonlijke drive om de negatieve

cirkel te doorbreken.

Aanpak
De Werkcompagnie stelt de werkgevers-

benadering voorop. Het Werkbedrijf, CWI,

UWV, Sociale Zaken en Economische zaken

van de gemeente Hoogeveen, gemeenten

in de regio en de Werkcompagnie werken

nauw samen. In het Beursvloeroverleg

stippelen we de strategie uit. Wij vormen

een goed, informeel netwerk met werk-

gevers. Werkzoekenden gaan bij ons een

‘normale’ arbeidsovereenkomst aan met

een loon voor uitkeringsconstructie (LvU).

Wij onderhandelen stevig over arbeids-

overeenkomst en salarisniveau, zodat

een cliënt volledig onafhankelijk van de

uitkering wordt. Om de werkgever over

Job coach Gea begeleidt Ineke op de werkplek
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Succesvol re-integreren

Succesvol re-integreren is een project van de gemeente Noordoostpolder,

SW-bedrijf Concern voor Werk, Stam re-integratie en een door de

gemeente ingehuurde jobhunter. De partijen werken samen aan

succesvolle re-integratie.

op zoek gaan naar manieren van

succesvol re-integreren.

Aanpak
De klantmanagers van de gemeente hebben

zeventig WWB-klanten geselecteerd. Zij

zijn verdeeld over de partijen die ieder

hun eigen methodiek hebben. De uitvoer-

ders van de drie partijen zitten maandelijks

met elkaar om de tafel om de voortgang

van de klanten te bespreken.

Partners
Het lokale Wsw-bedrijf Concern voor werk

werkt met een verloningsconstructie. De

deelnemers komen in dienst bij Concern

voor Werk en worden direct geplaatst op

een werkplek, binnen het SW-bedrijf of bij

een extern bedrijf. Daarna wordt gewerkt

aan het realiseren van een reguliere

werkplek.

Re-integratiebedrijf Stam werkt met

het Eigen Initiatief Model, en stimuleert

mensen tot:

� zelf nadenken over de manier

waarop ze het werk aanpakken;

� zelf initiatieven nemen;

� zelf problemen oplossen en

verantwoordelijkheid dragen;

� zelfstandigheid.

De jobhunter van de gemeente beschikt

over een uitgebreid netwerk en is in staat

om een goede match te maken tussen

werknemer en werkgever.

Resultaat
De onderlinge samenwerking verloopt

goed, mensen kennen elkaar en over-

leggen ook over klanten van buiten

het project. Dat is zeker winst.

Bij de aanvang van het project was de

opzet dat de klanten zonder meer verdeeld

zouden worden over de drie partijen.

Uiteindelijk is er toch voor gekozen om

per klant direct te kijken wat het meest

passende re-integratiebedrijf is voor die

klant. Dat betekent voor de klant meer

rust maar voor het project ook dat er

minder uitwisseling is dan voorzien.

De eerste klanten zijn nu uitgestroomd

naar werk.

Meer weten
Zie www.stambv.com.
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Wij zien elkaar binnen dit

project niet als (economische)

concurrenten maar als partners

die gezamenlijk op zoek gaan

naar manieren van succesvol

re-integreren.

Doel
Samen gaan we zo veel mogelijk deel-

nemers laten uitstromen naar duurzaam

werk (minimaal 6 maanden) en zoeken

we naar succesfactoren bij re-integratie.

Door nauw met elkaar samen te werken

en elkaars instrumenten in te zetten

leveren wij optimaal maatwerk aan de

werkzoekende. Wij zien elkaar binnen

dit project niet als (economische) concur-

renten maar als partners die gezamenlijk
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Visie met handen en voeten
Wat staat ons te doen in Nederland op het gebied
van meedoen of zoals Den Haag het noemt;
participatie?

We zouden onze aandacht, tijd, passie en geld in moeten zetten daar waar het werk

écht gebeurt. Daar waar de burger binnenkomt met zijn of haar verhaal, daar waar

wij onze diensten leveren. We hebben genoeg gepraat en onderzocht om te weten

waar de problemen zitten. Het is nu tijd voor de uitvoering.

Iedere burger wil zelfstandig zijn, de regie over zijn of haar eigen leven voeren of terugvinden. Hoe klein dat soms ook kan zijn,

hoe lang dat soms ook kan duren. Dat is onze missie, de reden van ons handelen. Als dat niet lukt, dan helpen wij mensen daarmee.

Zodat zij weer zelf mee kunnen doen.

Daarbij vind ik van belang dat we eens ophouden met het verdelen van burgers in wetten en afkortingen. Mensen, inwoners van

onze steden en dorpen, beleven de gebeurtenissen in hun leven niet in afkortingen. Zij hebben een probleem (en soms meerdere

tegelijk) waar zij zelf niet meer uitkomen. Met hele basale zaken rondom werk en zorg kunnen wij ze van dienst zijn, zodat ze

weer zelfstandig verder kunnen. In sommige situaties betekent dat een levenslange bijdrage. En ook dan is die bijdrage erop

gericht zoveel mogelijk zelf te beslissen, zelf te doen.

Het is tijd geworden dat we vanuit die burger gaan denken maar vooral gaan handelen. Daarom zet ik mijn energie in op

werkbare diensten, op wegnemen van belemmeringen in regels, wetten en ook wegnemen van praktische bezwaren.

Nu de mogelijke recessie werkloosheid gaat opleveren, komt het erop aan dat wij gaan handelen en onze toegevoegde

waarde bewijzen.

Ik blijf geloven in de kracht van de professionals die we de ruimte en kaders geven waarmee zij diensten kunnen leveren

die er toedoen; die ervoor zorgen dat burgers weer de regie terugkrijgen over hun leven.

2009 wordt het jaar van de uitvoering, we hebben samen een mooie klus te klaren!

Hans Spigt

voorzitter VNG commissie Werk en Inkomen

voorzitter Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden
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Crisis en (re-)integratie
In 2009 komt de arbeidsmarkt waarschijnlijk in een spagaat terecht. Enerzijds zullen onder invloed van de

economische teruggang vrij veel mensen hun baan verliezen. Anderzijds zullen er tegelijkertijd in een aantal

sectoren en functies personeelsknelpunten blijven bestaan. Dit is bij uitstek een situatie waarin re-integratie

een meerwaarde kan hebben. En juist vakscholing van werklozen is dan nodig. De competenties van degenen

die hun baan verliezen zullen immers veelal niet aansluiten bij de gevraagde competenties in de bedrijven

waar nog mensen nodig zijn.

Helaas is het zo dat vakscholing een ondergeschoven kindje is geworden in re-integratieland. Dit heeft alles te

maken met de heersende filosofie van de ‘kortste weg naar werk’. Vakscholing past niet in die filosofie, want

deze vorm van scholing neemt relatief veel tijd in beslag. Hoewel men bij de uitkeringsinstanties wel enige

verschuiving in het denken op dit punt ziet, gebeurt er nog niet veel. Uit een inventarisatie die SEOR heeft

gemaakt van projecten en initiatieven op het gebied van technische vakscholing kwam een enigszins

ontluisterend beeld naar voren. Er zijn personeelsknelpunten, er zijn werklozen die moeilijk aan de slag

komen omdat zij de vereiste competenties missen en er zijn goede initiatieven, maar deze laatste worden

financieel onvoldoende gesteund door de uitkeringsinstanties. Daardoor redden deze initiatieven het vaak

niet. De huidige financieringssystematiek is gericht op kortetermijnfinanciering en dat werkt niet bij scholing.

Daarvoor zijn de benodigde investeringen in outillage en netwerken te hoog; het vergt vele jaren om deze

terug te verdienen.

Ook op langere termijn zal scholing een belangrijkere rol moeten spelen in het re-integratiebeleid. Immers,

als de huidige economische problemen achter de rug zijn zal door de vergrijzing de arbeidsmarkt gekenmerkt

blijven door personeelsknelpunten. Tegelijkertijd zal er ook dan nog een vrij grote groep van niet-werkenden

zijn die door onvoldoende competenties niet aan de bak komen. Scholing is dan een logisch instrument.

Wat moet er gebeuren? De uitkeringsinstanties (gemeenten en CWI-UWV) moeten gezamenlijk een analyse

van de arbeidsmarkt maken en op grond daarvan een gezamenlijk scholingsprogramma voor werklozen gaan

opzetten. Waar mogelijk moet men duale scholingstrajecten stimuleren, waarbij de praktische component

van opleidingen binnen de bedrijven wordt ingevuld. Op dit moment is het aantal duale opleidingen van

volwassen werklozen gering. Herkenning en erkenning van verworven competenties en het hiermee rekening

houden bij de bepaling van de opleiding is van groot belang, maar staat nog tamelijk in de kinderschoenen

(als we naar aantallen deelnemers kijken; inhoudelijk gebeurt er wel vrij veel).

Hoewel vakscholing van volwassenen het beste kan plaatsvinden in samenwerking met bedrijven leert de

ervaring dat bedrijven huiverig staan tegenover het aannemen en opleiden van werklozen met kenmerken

die niet gewild zijn op de arbeidsmarkt. Daarom zullen

er ook mogelijkheden moeten komen om een deel van

de praktijkopleiding in een beschermde omgeving te

volgen. Concreet betekent dit dat een voorziening als

de Centra Vakopleiding, wellicht in een iets andere

vorm, weer opgezet moet worden. De overheid heeft

indertijd een grote fout gemaakt door deze centra

(vrijwel) te laten verdwijnen.

Het re-integratiebeleid zal volledig op de schop moeten.

We moeten weer aansluiten bij de lijn die was afgesloten

in de jaren negentig van de vorige eeuw. De episode

met grootschalige uitbestedingsprocedures aan

particuliere re-integratiebedrijven die weinig konden

bieden moeten we maar snel vergeten.

Jaap de Koning

hoogleraar arbeidsmarktbeleid aan de Erasmus

Universiteit en directeur SEOR
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Activering in Duitsland
Sommige politici in Duitsland beweren dat de samenvoeging van bijstand en werkloosheidsuitkering de grootste hervorming

van het Duitse arbeidsmarktbestel is sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit nieuwe systeem staat bekend als Hartz IV.

Mensen krijgen vanaf 1 januari 2005 maximaal een jaar een werkloosheidsuitkering (met uitzonderingen voor 50-plussers),

daarna bijstand. Er is een voortdurende verschuiving tussen bijstand en werkloosheidsuitkering. Nu krijgt 30% van de werklozen

een werkloosheidsuitkering en 70% bijstand. Ook werd een nieuwe filosofie geïntroduceerd: de overheid spant zich in om klanten

aan werk te helpen, maar mag ook eisen dat zij alles doen om hieraan mee te werken. Het principe van Ondersteunen en Eisen

(Fördern und Fordern).

De discussie over Hartz IV is fel. Het heeft in 2005 tot het aftreden van de regering Schröder geleid. Bij invoering van de wet nam het

aantal uitkeringsgerechtigden toe met 20%. Dat feit trok veel publieke aandacht. De meeste aandacht ging uit naar de confrontatie

tussen twee heel verschillende stelsels en culturen: de centraal georganiseerde Bundesagentur für Arbeit (arbeidsbureaus voor de

werkloosheidverzekering) en de decentraal werkende gemeenten (voor de bijstand). Om deze samenwerking vorm te geven heeft

de commissie van de Duitse Kamers - de Bundestag en Bundesrat – de Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) opgericht. 69 gemeenten

(Optionskommunen) vallen echter onder een experimenteerartikel: zij doen de uitvoering zelf.

Toch is de spanning tussen de twee culturen niet opgelost. Met de uitspraak van het Hoge Gerechtshof in Karlsruhe in december

2007, waarin besloten werd dat de uitvoering van de bijstand in Arbeitsgemeinschaften niet conform de constitutie plaatsvindt, is

de discussie opnieuw op gang gekomen. De overheid en de afzonderlijke Bondslanden (Bundesländer) passen de constitutie zodanig

aan dat de ARGEn in 2009 alsnog kunnen doorgaan.

Ondanks een bloeiende arbeidsmarkt - nooit eerder hadden zoveel mensen in Duitsland een baan – blijkt het aantal bijstands-

gerechtigden marginaal te zijn afgenomen (in 2005 7.3 miljoen, in 2008 7.1 miljoen). Des te verbazingwekkender is dat slechts

25% van alle klanten op een activeringstraject zit. Er is kritiek geuit op de ARGEn en de Optionskommunen. De kloof tussen de

theorie over een modern arbeidsmarktbeleid en de feitelijke uitvoering is groot. Daarvoor zijn verschillende oorzaken, maar de

achterliggende oorzaak is terug te voeren op het cultuurverschil. Hiervoor is op korte termijn geen oplossing.

Enkele maanden geleden hebben onderzoekers gepleit voor een “centrale handhaving van decentralisme”. In principe een aardig

idee maar de details zijn hiermee nog niet bepaald. En hoe gaat het verder? Zijn wij met ons systeem in staat om adequaat in te

spelen op de complexe levenssituatie van langdurig werklozen?

De “soft skills” van werklozen vormen nu een actueel thema binnen de discussie rondom de herziening en vernieuwing van het

stelsel. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van een integrale aanpak voor het gezondheidsvraagstuk bij langdurige werkloosheid.

Al deze punten zullen nog sterker op de sociale agenda in Duitsland (terug)komen na afloop van de verandering van de constitutie

en de nationale verkiezingen in 2009. In ieder geval: meer uitwisseling tussen Duitsland en Nederland inzake het uitvoeringsbeleid

en de concrete werkwijze zou voor beide landen waardevol zijn.

Helmut Hartmann

directeur con_sens, Hamburg
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Participatie
en de stappen naar werk

Fatima heeft drie kinderen van 7, 9 en 13. De afgelopen jaren heeft ze voor

de opvoeding gezorgd en was haar man de kostwinner van het gezin.

Een auto-ongeluk heeft 'm dat onmogelijk gemaakt. Ze staan voor de keus:

wachten op het mogelijke succes van het revalidatietraject of Fatima gaat weer

aan het werk. Ze kiezen voor het laatste; gedurende de revalidatie kan Fatima de

eerste stappen zetten om weer aan het werk te komen en daarmee langzamer-

hand het verlies aan inkomen compenseren. Maar dat is niet gemakkelijk!

Gezien de uitkering van haar echtgenoot krijgt Fatima geen bijstandsuitkering en geen directe ondersteuning bij het vinden van

werk. Ze spreekt redelijk maar niet voldoende Nederlands, en heeft de afgelopen 13 jaar vrijwel niet meer gewerkt. Ze is wel

gemotiveerd, maar als ze nu gaat werken, wie zorgt er dan dat haar man op tijd in het ziekenhuis is en wie vangt de kinderen op?

Vragen die we de afgelopen jaren steeds weer tegenkomen en die gewoonweg opgelost moeten worden. Fatima moet

gestimuleerd worden in haar keuzes. En loketten en regelingen moeten zo simpel mogelijk de weg naar werk faciliteren.

Te vaak blijkt nu nog dat gemeenten de inburgering en re-integratie als twee compleet verschillende werelden zien en aansturen.

Met als gevolg dat we voor inburgering de klassen niet vol krijgen en we in re-integratieland 65 tot 70% van de opdrachten

naar diagnose en sociale activering zien gaan en werk nog ver uit beeld lijkt.

Fatima wilde werken, immers dat was belangrijk voor het inkomen van het gezin. Als zij alle stapjes had moeten doorlopen

die de loketten voor haar in petto hadden, was zij allang afgehaakt. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. Via een buurvrouw werd

zij gewezen op een project van een thuiszorgorganisatie in samenwerking met een re-integratiebedrijf. Fatima mocht instromen

en kreeg een proefplaatsing. Een kort scholingstraject gericht op niveau 1 heeft ze succesvol afgerond en ook de wekelijkse

training Nederlandse taal is haar goed afgegaan. Fatima heeft nu een jaarcontract en is al bezig met haar vervolgopleiding.

De financiering kon geregeld worden via een pgb. De training Nederlandse taal werd vergoed via de gemeente en de thuis-

zorgorganisatie heeft een deel van de opleiding vergoed.

Het participatiefonds moet er zo snel mogelijk komen. Immers alle budgetten samengevoegd, van inburgering tot Wmo,

kan tot veel effectievere resultaten leiden dan de huidige besteding. Nu zien we dat er wordt overgehouden op het W-budget,

dat de inburgeraars de klas niet bereiken en dat bij de aanbestedingen in de thuiszorg geld overblijft. En dat terwijl er nog

steeds zo'n 300.000 mensen in de bijstand zitten.

Participatieladders bieden uiteraard een prima basis voor beleid, maar laat dat niet tot nieuw lokettisme leiden. Sommige

gemeenten gaan er prat op dat hun ladder uit wel 15 sporten bestaat en…. zo wordt eraan toegevoegd: "als onze klanten

ieder jaar driekwart stapje kunnen zetten zijn wij succesvol". Het is natuurlijk prachtig om een uitgebreid instrumentarium

te bouwen, maar de vermeende volgordelijkheid der dingen zorgt ervoor dat klanten van deze gemeenten pas na 20 jaar

aan de slag zullen zijn, en misschien wel nooit.

Doelen bereik je nooit als ze niet helder gesteld worden en het échte werk zit in de motivatie van de klant. Die te stimuleren

en de lat zo hoog mogelijk leggen. Dat daagt mensen pas echt uit. Fatima was volgens de meeste professionals gewoonweg

één van die velen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Het is haar eigen wilskracht geweest, die te overbruggen.

Carmen de Jonge

directeur Boaborea
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Aanpak
Wij bezoeken bedrijven en nodigen

werkgevers uit. Ook jongeren werven

we actief door diverse organisaties te

benaderen. Dan volgt de matching:

� Organiseren van Meet &

Greet-bijeenkomsten of een

kleinschalige setting;

� Koppelen van jongeren aan

werkgevers;

� Trainen werkgevers en aankomend

werkgevers.

� Monitoren en coachen van de koppels;

� Ontkoppelen bij gehaalde doelen

en evaluatie;

� Organiseren van ondersteuning in

geval andere organisaties bijv.

UWV moeten worden betrokken;

� Opzetten van regionale arrangementen.

Partners
Werkgevers, businessclubs, werk-

geversorganisaties, ROC’s, UWV, CWI

en organisaties voor jongvolwassenen

met een beperking.

Do’s en don’ts
Do’s:

Denk in termen van dienstverlening, doe

wat je zegt, respecteer zelfbeschikkings-

recht maar herinner jongeren ook aan hun

verantwoordelijkheid. Zoek stakeholders,

ken je klant. Ga uit van mogelijkheden,

denk niet in complicaties. Zorg voor

goede bereikbaarheid op alle werkdagen,

communiceer. Verlaat platgetrapte paden.

Wees creatief en weet dat alles mogelijk is.

Don’ts:

Bureaucratie, vage afspraken, je laten

leiden door protocollen en procedures.

Resultaat
In 2005 tot 2007 vond meer dan 50%

van de deelnemende jongeren met een

arbeidshandicap een baan of stageplek.

Dat is veel hoger dan het landelijk

gemiddelde.

Meer weten
Zie www.maatjesplatform.nl.

De Stichting Maatjesplatform is een

onafhankelijke stichting die het werk

voortzet van het Maatjesproject

(een project van de Commissie het

Werkend Perspectief, een initiatief

van het ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid).
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Maatjesplatform

Jongeren met een functionele beperking hebben net als iedereen

het recht om zich maximaal te ontplooien. Stichting Maatjesplatform

helpt hen daarbij.

Doel
Wij willen jonge mensen met een functionele beperking stimuleren om de regie

tot deelname aan een opleiding of het arbeidsproces zelf ter hand te nemen.

Wij coachen jongeren bij beslissingen en trajecten en realiseren financiële onder-

steuning. Empowerment van deze jongeren is belangrijk. Daarvoor ontwikkelen

we projecten waarbij zij zich inzetten voor andere jongeren met een beperking.

Zo leiden we allochtone ambassadeurs op die namens deze jongeren verbindingen

leggen met politiek en werkgevers. Werkgevers worden tijdelijk ‘maatje’ van een

jongere met een beperking die op zoek is naar werk of een stage. Deze werkgevers

gebruiken hun netwerk om hun maatje naar het gewenste doel te coachen.

Empowerment van deze jongeren is belangrijk.

Daarom ontwikkelen wij projecten waarin zij zich

inzetten voor andere jongeren met een beperking.

Cem Bayrak en Ad van Tilburg

van het Maatjesplatform
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Allen voor 1
In Capelle aan den IJssel staan 65

mensen met een arbeidshandicap

lange tijd op de wachtlijst voor

de Wet sociale werkvoorziening

(Wsw). Vaak brengen zij hun tijd

inactief door. Wat kun je doen om

deze mensen op weg te helpen

en te zorgen dat zij gemotiveerd

blijven en hun vaardigheden

behouden?

Doel
Iedereen heeft een netwerkkring om zich

heen, ouders, familie, leraren, vrienden,

buren... Om een geschikte arbeidsplaats te

vinden, gaan wij het persoonlijk netwerk

van een aantal mensen op de wachtlijst

inzetten. Zo willen we voorkomen dat

mensen op de wachtlijst hun motivatie en

vaardigheden verliezen. Een ander voor-

deel is dat een (deeltijd)arbeidscontract

een besparing op de uitkeringslasten

betekent.

Aanpak
Mensen uit het netwerk zoeken actief naar

een geschikte arbeidsplaats. Ze motiveren

de potentiële werkgever om de deelnemer

aan te nemen. Op zijn nieuwe arbeids-

plaats krijgt de arbeidsgehandicapte een

mentor; een collega of chef. De werkgever

ontvangt een bijdrage in de loonkosten

van zijn nieuwe werknemer en een ver-

goeding voor het verlies aan arbeidsuren

van de mentor. Deze kosten worden

betaald uit het WWB-werkdeel. De klant-

manager van de gemeente ondersteunt

de mentor. Het dienstverband is geen

Wsw-dienstverband maar het is wel de

bedoeling dat het hierin uiteindelijk

wordt omgezet (begeleid werken).

Plan
Tot nu toe zijn we bezig geweest met

de voorbereiding van het project. Om

een goede selectie te kunnen maken van

deelnemers aan het project, was informatie

nodig over de geïndiceerden op de wacht-

lijst. Werkvoorzieningschap Promen had

aanvankelijk wat weerstand tegen het

project en het verstrekken van de gegevens.

In een gesprek tussen de gemeente en

Promen is het doel en de werkwijze

van het project uitgebreid aan de orde

geweest en is benadrukt dat Promen

zoveel mogelijk wordt betrokken bij het

project. Een goede en open relatie tussen

de gemeente en het werkvoorzienings-

schap is noodzakelijk voor het slagen van

project. Zeker als het dienstverband wordt

omgezet naar een Wsw-dienstverband.

De eerste tien deelnemers zijn personen

met bijstand en de indicatie ‘begeleid

werken’. Later voeren we gesprekken met

het UWV om te kijken of we de methodiek

kunnen toepassen op hun klanten.

Partners
Het project wordt uitgevoerd worden door

een klantmanager en een beleidsadviseur

van de gemeente, met ondersteuning van

Stimulansz. De netwerkaanpak is

ontwikkeld en beproefd in Oostenrijk.

Stimulansz en Cedris (overkoepelende

organisatie van SW-bedrijven) hebben

de werkwijze in Oostenrijk bestudeerd

en beschreven. Wij werken op basis

van het principe ‘train de trainer’,

zodat de methode - na gebleken succes -

overgedragen kan worden op andere

klantmanagers.

Meer weten
Zie www.capelleaandenijssel.nl.
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Wij zetten het persoonlijk netwerk in van mensen

op de wachtlijst voor een Wsw-baan.
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Wmo is participatiewet!

Bij de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) komen veel signalen binnen uit lokale

belangenorganisaties van mensen met beperkingen. Thema: de Wet maatschappelijke ondersteuning

(Wmo) en in het bijzonder de manier waarop gemeenten die wet uitvoeren. Er zitten enkele enthousiaste

verhalen bij. Maar helaas ook nogal wat bijzonder teleurgestelde reacties van plaatselijke belangen-

behartigers die zich onbegrepen voelen in hun streven naar invulling van het leven naar eigen inzicht

en het maken van persoonlijke keuzes.

Conclusie: bijna alle gemeenten voeren de Wmo uit, precies zoals ze voor 2007 de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg)

uitvoerden. Dit komt ook naar voren uit de evaluatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Terwijl de Wmo toch echt

uitgaat van compensatie van beperkingen. Ondanks dat zijn gemeenten vrolijk doorgegaan met dat wat zij ten tijde van de

Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) al deden: het verstrekken van veelal niet helemaal adequate en zo goedkoop mogelijke

‘voorzieningen’. Burgers met beperkingen krijgen niet echt dat wat ze nodig hebben om hun leven naar eigen wens en keuze

in te vullen. Foei, roepen de lokale belangengroepen. Dat kan en moet beter, veel beter!, zo roept de CG-Raad. Maar ook bij

gemeenten zelf begint iets te dagen. Men vraagt zich af waar men eigenlijk mee bezig is.

Kanteling
Drie bij de Wmo betrokken partijen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de ouderenbonden (CSO) en de Chronisch

zieken en Gehandicapten Raad hebben een gezamenlijk initiatief genomen om een ‘kanteling’ in het denken van gemeenten

te bereiken. Het project ‘de Kanteling’ beoogt te komen tot een Wmo-verordening die de compensatieplicht van gemeenten

centraal stelt. Het doel is een verordening die voorwaarden schept voor burgers met beperkingen waardoor zij zelf invulling

kunnen geven aan hun leven, volgens zelf gemaakte keuzen. Met een mooi woord heet dit participatie.

Bijscholing
Er is meer nodig dan een goede verordening alleen.

Het gedachtegoed van ‘de Kanteling’ moet als het ware

een tweede natuur worden van ambtenaren, raadsleden

en kaderleden van lokale belangenorganisaties.

Hier is scholing voor nodig. Een scholing die al die

lokale betrokkenen bijbrengt wat precies de bedoeling

is van de Wmo en die de gelegenheid biedt om

praktijkoefeningen te doen. De CG-Raad heeft hiervoor

een programma op de plank liggen.

Ambtenaren en anderen worden bijvoorbeeld geschoold

over de classificatiemethode ICF – immers leidraad in de

Wmo- die de mens als uitgangspunt neemt en niet zijn

‘voorziening’. Dat mag wat kosten, zo zullen veel mensen

denken. Ja, dat kost wat, maar je krijgt er wat voor terug.

En wel mondige burgers die meedoen en daarmee

meedraaien als consumenten, als leden van plaatselijke

verenigingen en als klant van plaatselijke winkeliers.

Zoals dat vaker het geval is: de kosten gaan uit voor

de baat.

Ad Poppelaars

directeur Chronisch zieken en Gehandicapten Raad
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Samen meedoen, luisteren en samenwerken

Het inkomen mag geen beletsel zijn om kansen te grijpen om mee

te doen in de maatschappij. Samen met de inwoners ontwikkelen

we een nieuwe aanpak ter voorkoming van sociale uitsluiting.

Doel
De Intergemeentelijke Sociale Dienst van Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo

richt zich op alle inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Daarbij is extra aandacht voor:

� kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm;

� chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met een inkomen tot

120% van de bijstandsnorm.

Wij vragen deze inwoners naar belemmeringen om mee te doen.

Wij doen ze een aanbod. Wij zoeken met de activiteiten aansluiting bij

de persoonlijke leefwereld van de inwoners. Voor kinderen uit minima-

gezinnen moet bijvoorbeeld deelname aan sport- of cultuuractiviteiten

geen probleem zijn.

Aanpak
Wij houden interviews in verschillende woonomgevingen: een veendorp,

een zanddorp, een stadswijk. Veertig inwoners vertellen hun verhaal en

laten zich hiervoor bijstaan door een vertrouwenspersoon als maatje.

Dit kan de maatschappelijk werker zijn, een leerkracht van school, een

opbouwwerker, de buurtagent. Zij beelden hun verhaal uit met foto’s van

iets positiefs, iets negatiefs en een wens. Dit alles vanuit het de filosofie

‘Meedoen mogelijk maken’. Tijdens dit werkatelier maken we ter plekke

een concrete deal. De werkers/maatjes presenteren dan het plan aan hun

directies en besturen. In het eerste werkatelier luisteren dus de werkers

naar de inwoners. In het tweede werkatelier luisteren de besturen/directies

naar hun werkers. Dit luisteren moet beleid opleveren waar echt behoefte

aan is; beleid dat werkt.

Wat gaat goed, wat kan beter?
Het is de uitdaging om mensen te motiveren actief te worden en te

blijven. Bijvoorbeeld op school, in het buurthuis, bij een vereniging of

via vrijwilligerswerk. Wij hebben hiervoor de hulp van lokale partners

nodig. De ISD zoekt naar nieuwe wegen om de inwoners te bereiken.

Hiervoor laten we ons nadrukkelijk zien in de wijken en dorpen.

Een persoonlijke begeleiding moet meer mensen activeren en actief houden.

Resultaat
De afspraken met de lokale partijen vertalen we in een plan van aanpak.

Dit Meedoenpact presenteren wij eind van dit jaar aan de raad. In deze

aanpak moeten alle betrokken organisaties zich herkennen zodat zij zich eraan

kunnen verbinden.

Meer weten
Zie www.isd-assen.nl.
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voetbalclub, dan moeten

de voetbalschoenen en

het voetbalshirt ook

geregeld zijn.
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KunstExpress
Maatjesproject

Doel
De koppeling tussen het maatje en

kind heeft twee doelen:

� Het kind versterken binnen de

creatieve talenten die het heeft en

mogelijkheden bieden dit te

ontwikkelen;

� Het kind versterken in zijn sociale

vaardigheden, zelfbeeld en

zelfvertrouwen.

Aanpak
KunstExpress, een initiatief van Two Get

There, heeft talentontwikkeling als doel.

Het KunstExpress Maatjesproject wordt

uitgevoerd in Amersfoort en Zeist en is

bedoeld voor kinderen van 9 t/m 13 jaar

die een talent hebben op het gebied van

muziek, toneel of beeldende kunst.

Zij krijgen een maatje om bijvoorbeeld

samen muziek te schrijven, op bezoek

te gaan bij een beeldhouwer of inspiratie

op te doen in een museum. De maatjes

zijn 18 jaar en ouder, veelal studenten

van Hogeschool Utrecht met veel affiniteit

voor kunst en kinderen. Voorwaarde is dat

het maatje een rolmodel is dat dicht bij

de belevingswereld van het kind staat.

Partners
� Stichting Two Get There; projectont-

wikkelaar en ondersteunende organisatie

� Hogeschool Utrecht Amersfoort;

uitvoeringspartner in Amersfoort

� Provincie Utrecht; Financier Pilotfase

Amersfoort en Zeist

� Gemeente Amersfoort; Financier

continueringfase Amersfoort

� Gemeente Zeist; financier pilotfase Zeist

� Stichting MeanderOmnium;

uitvoeringspartner Zeist

� Oranje Fonds Groeiprogramma.

KunstExpress is door dit programma

aangemerkt als een van de twintig

beste sociale initiatieven van Nederland.

Two Get There zoekt partners om het

KunstExpress Maatjesproject op meer

plekken in Nederland op te zetten. Het

doel: meer kinderen een kans geven!

Uitdaging
KunstExpress is een project op het snijvlak

van cultuur en welzijn. Het project draait

nu voor het vierde seizoen in Amersfoort

en is bezig aan het eerste seizoen in Zeist.

In die tijd is duidelijk geworden dat dit

snijvlak voor lastigheden kan zorgen.

Ten eerste is het van belang dat er een

verbinding ontstaat tussen de culturele

sector en het maatschappelijk werkveld.

In de praktijk betekent het dat er voor een

kind wel eens hulp nodig is, waarnaar de

projectleider kan doorverwijzen. Daarnaast

is het van belang dat de kinderen verder

kunnen met hun talent na deelname

aan het project. Ten tweede maakt het

snijvlak het wel eens lastig de juiste

financiële bron te vinden. Die verbinding

leggen is iedere keer opnieuw essentieel

en vraagt om aandacht.

Resultaat
In Amersfoort hebben al meer dan 75

kinderen deelgenomen aan dit project.

In Zeist zijn de eerste 25 kinderen in

november 2008 van start gegaan.

In 2008 heeft KunstExpress de Parel van

Integratie gewonnen.

Meer weten
Zie www.twogetthere.nl en

www.kunstexpress.nl.

Is dit project iets voor uw gemeente?

Two Get There zoekt partners!

Neem contact op met Janina

Hontscharenko, janina@twogetthere.nl.
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Sommige kinderen leven in een

gezin waar niet direct geld is voor

kunsteducatie. Het KunstExpress

Maatjesproject biedt kinderen

met een interesse in kunst een

schooljaar lang een maatje om

samen de kunstwereld te

onderzoeken.

De kinderen krijgen een maatje om samen muziek te schrijven, op bezoek

te gaan bij een beeldhouwer of inspiratie op te doen in een museum.
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Hand in hand

Hand in hand richt zich op bestrijding van armoede onder jeugd en

gezin in Vianen. Sinds twee jaar experimenteert de gemeente met een

nieuwe integrale aanpak. Centraal staan een goede samenwerking met

lokale (keten)partijen en koppeling met beleidsterreinen als sociale

zaken, jeugd, welzijn en onderwijs.

Doel
Het doel van deze nieuwe aanpak is

gezinnen met complexe meervoudige

problemen helpen. Hand in Hand wil

gezinnen weerbaar maken. Ook willen we

de samenwerking tussen de verschillende

hulpverlenende organisaties stimuleren.

Door de ketenpartners bij elkaar te

brengen kun je de gezinnen een zo

breed mogelijk aanbod doen. Bij een

goede samenwerking is het bovendien

eenvoudiger om de regie te voeren.

Aanpak
Wij ondersteunen gezinnen met informatie

over voorzieningen en advies over

budgetbeheer en opvoeding.

De gemeente wijst afhankelijk van de

problematiek en situatie van het gezin

een gezinsregisseur aan. De regisseur

maakt de problemen van het gezin

inzichtelijk en voert de regie over het

aanbod aan hulp. Deelname van de

klantmanager van de gemeente en

uitwisseling van informatie in de

jeugdnetwerken borgt de samenwerking

in de keten. Regievoering binnen een

keten vereist geautomatiseerde onder-

steuning. De gemeente Vianen ontwikkelt

een webapplicatie om probleemgezinnen

vroegtijdig te signaleren, samenwerking

met professionele organisaties te versterken

en een multidisciplinaire aanpak te volgen.

Partners
Partners zijn dienst- en hulpverlenende

instellingen in Vianen die zich bezighouden

met gezinnen. Betrokken zijn het maat-

schappelijk werk, scholen, GGD, politie,

peuterspeelzalen, jongerenwerk, welzijns-

instellingen, woningbouwvereniging,

voedselbank, kredietbank, jeugdgezond-

heidszorg en het jeugdnetwerk 12- en

12+. Andere organisaties die een rol

kunnen spelen zijn adviesraden, wijk-

winkels, buurtcontactpersonen en het

vrijwilligerswerk.

Uitdaging
Voor het slagen van deze pilot is het

van belang dat zowel de gezinnen als

de ketenpartners meewerken aan deze

nieuwe aanpak. Partijen moeten de

afspraken in het traject kennen en

naleven. Dit zijn meteen de belangrijkste

risico’s in deze pilot. Er kan om privacy-

redenen weerstand ontstaan.

Of misschien vindt men de pilot niet

zinvol. Het is essentieel dit een vroeg

stadium te onderkennen om voorzorgs-

maatregelen te treffen.

Ons allerbelangrijkste doel is gezinnen

goed informeren en ze de voordelen

van de integrale aanpak laten inzien.

We vragen gezinnen vooraf toestemming

om deel te nemen aan de pilot.

Voor de relatie en samenwerking met

de ketenpartners is het van belang dat

we voortdurend in gesprek blijven met

elkaar. Afspraken leggen we vast in een

convenant. Netwerkbijeenkomsten en

nieuwsbrieven zorgen dat we elkaar

beter leren kennen, voor uitwisseling van

kennis en informatie en voor onderlinge

afstemming.

Resultaat
De resultaten van deze pilot zijn nog

niet bekend. Wat we beogen te

bereiken is:

� Meer kinderen en ouders laten

participeren (werk, activering,

sportclubs, culturele activiteiten).

� Probleemgezinnen aantoonbaar

meer gebruik laten maken van

voorzieningen (bijzondere bijstand,

schoolkostenregeling, sociaal-

cultureel participatiefonds,

schuldhulpverlening, re-integratie-

voorzieningen).

� Een multidisciplinaire aanpak van

gezinnen met meervoudige

problemen door gemeente en

ketenpartners.

� Een klantvolgsysteem dat de

trajectbegeleiding ondersteunt.

Alle belangrijke ketenpartners nemen

hieraan deel.

Meer weten
Hand in hand is een pilotproject van

de gemeente Vianen. Het voortraject

is gestart in 2007, de pilot loopt tot

31 december 2009. Het project valt

onder het Innovatie Programma Werk en

Bijstand. Zie www.vianen.nl.
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De gezinsregisseur maakt

de problemen van het gezin

inzichtelijk en voert de regie

over het hulpaanbod.
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Wij moeten staan voor
ouders en kinderen

Opvoeden is soms lastig en de praktijk wijst uit

dat steeds meer mensen hier openlijk voor uit

durven te komen. Hier is lef voor nodig.

Het is goed dat steeds meer ouders om hulp

durven te vragen. Als ouders eenmaal over

deze drempel heen zijn dan moeten ze ook

goed en adequaat geholpen worden.

Wat staat ons te doen in 2009?

Dit kabinet gaat het Centrum voor Jeugd en

Gezin landelijk uitrollen. In elke gemeente

komt een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Bij deze centra kunnen ouders met hun vragen

over opgroeien en opvoeden terecht.

Het Kabinet legt, terecht, de lat hoog. Voordat

deze mooie maar ambitieuze doelstelling is

gehaald moet er nog wel het een en ander

gebeuren en daarom wordt 2009 in dat

opzicht een belangrijk jaar.

Professionals moeten met elkaar samenwerken

want uiteindelijk hebben zij een gezamenlijk

belang. Zorgen dat onze kinderen gezond en

veilig opgroeien.

De PvdA vindt het daarom belangrijk dat sommige informatie wordt gedeeld. Professionals werkzaam in het Centrum

voor Jeugd en Gezin gaan vanaf volgend jaar werken met het Elektronisch kinddossier. In de praktijk verandert er voor

opvoeders niets. Het dossier, dat vanzelfsprekend in handen is van de jeugdgezondheidszorg, wordt gedigitaliseerd.

Wij zetten ons in voor preventie. Het is juist daarom van belang dat professionals van elkaar weten welke handelingen

zij verrichten.

Gelukkig zien zij ook in dat wij allemaal in dat belang werken. Daarom heeft het veld ook ingestemd met een

verplichte invoering van de meldcode kindermishandeling. We kunnen niet accepteren dat er jaarlijks meer dan

honderdduizend kinderen mishandeld worden er elke week een kind wordt doodgeslagen. Dit is onacceptabel.

Ook onacceptabel is dat meisjes met gedragsstoornissen of psychiatrische stoornissen op steeds jongere leeftijd

moeder worden. De vader is dan vaak al uit beeld. We kunnen niet alles voorkomen, maar wij willen er wel zijn voor

deze meisjes en voor hun kinderen. En daarom hebben we bijzondere aandacht gevraagd aan de minister voor deze

bijzondere doelgroep. Een kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving.

Een ander belangrijk punt waar wij hard aan werken is het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Alles wordt

in deze regeringsperiode in het werk gesteld om het kind de juiste zorg op de juiste tijd en op de juiste plaats te geven.

Door de hulpverlening laagdrempelig te maken, door snelle en kwalitatief goede hulp te bieden in de buurt van de

ouders willen we de komende periode ouders aanmoedigen om gebruik te maken van de diensten in bijvoorbeeld het

Centrum voor Jeugd en Gezin.

Ik wil tot slot opmerken dat het met de meeste kinderen gelukkig hartstikke goed gaat, maar wij moeten ook staan

voor opvoeders en ouders die niet mee kunnen komen.

Samira Bouchibti

woordvoerder Jeugd&Gezin,

Tweede Kamer PvdA
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Ongekend
Talent

Wij benadrukken en benoemen de kwaliteiten en talenten van de vrouwen. Voor de vrouwen zelf

zijn dit verborgen kwaliteiten. In onze ogen is dat Ongekend Talent.

ingeschakeld. Naast individuele begeleiding,

groepsgerichte activiteiten en trainingen

hebben we veel aandacht voor taal.

Partners
Ongekend Talent heeft vanwege haar

vernieuwende aanpak Equal-subsidie

gekregen. Dit is een Europese subsidie-

regeling. Hierdoor is het mogelijk

geworden te werken met een nieuwe

methode van werven, voorlichten en

begeleiden van allochtone vrouwen.

Ongekend Talent wil met haar methode

van werven en voorlichten juist die

vrouwen bereiken die door anderen

niet of nauwelijks bereikt worden.

Voor opdrachtgevers – bijvoorbeeld

gemeenten - is het belangrijk om juist

ook deze vrouwen te bereiken, ze uit hun

isolement te halen, en nog belangrijker:

ze uit hun isolement te houden.

Resultaat
Het project is afgerond. Ruim tachtig

vrouwen deden mee aan Ongekend Talent.

Acht vrouwen doen nu vrijwilligerswerk,

drie betaald werk. Zestien vrouwen

volgen een vakopleiding. 26 vrouwen

zijn doorgegaan met een taaltraject.

Hun instroomniveau was zo laag dat

een voortgezet taaltraject nodig bleek.

Er namen vier vrouwen deel met dusdanig

veel problemen in de thuissituatie dat we

kunnen zeggen dat ze met behulp van

Ongekend Talent hun leven weer

enigszins op de rails hebben.

Zes vrouwen vielen uit, bijvoorbeeld

door zwangerschap of een slechte

gezondheid.

Meer weten
Zie www.ongekend-talent.nl.

Initiatiefnemers zijn ACB

Kenniscentrum EcoSol.
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De aansluiting tussen de lessen

en cursussen aan allochtone

vrouwen ontbrak de laatste

jaren vaak. Niet bevorderend

voor de integratie. Dit was de

aanleiding voor het starten van

het project Ongekend Talent.

Doel
Ongekend Talent richt zich op allochtone

vrouwen de Nederlandse taal niet goed

beheersen. Zij leven vaak van een uitkering

of laag inkomen en besteden al hun tijd

aan de verzorging van man en kinderen.

Ze cijferen zichzelf weg, hebben vaak een

slecht zelfbeeld en zijn onzeker over hun

eigen kunnen. Deze vrouwen ervaren

hun leven veelal als moeilijk, soms als

uitzichtloos. Wij willen deze vrouwen

een stap dichter bij werk, scholing en

maatschappelijke participatie brengen.

Aanpak
Het project is laagdrempelig. De intake is

vaak bij iemand thuis. Het is een traject

met een duur van één tot anderhalf jaar,

waarbij er met verschillende denk- en

taalniveaus wordt gewerkt. Door in de

lessen een combinatie te maken van

taal, algemene ontwikkeling, sociale

vaardigheden, actuele zaken en problemen

waar de vrouwen zelf mee komen,

kunnen we aan de behoeften van de

vrouwen voldoen. De vrouwen kunnen

ook met persoonlijke problemen bij de

trajectbegeleiders terecht.

Ook vrijwilligers via ’t Gilde worden
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Samenwerken in Kleur
Het effect van de huidige (re-)integratieaanpak voor allochtone

vrouwen is teleurstellend. Reden voor Baan Kleef Aan om een

innovatieve aanpak te presenteren.

Doel
Samenwerken in Kleur wil allochtone vrouwen duurzaam (re-)integreren.

Een ander doel is meer aandacht van werkgevers voor deze doelgroep.

Wij richten ons op werkzoekende allochtone vrouwen zonder uitkering:

� Vrouwen die in het land van herkomst een opleiding hebben gevolgd die

niet aansluit bij de Nederlandse vraag en eisen;

� Hoog opgeleide vrouwen die ver onder hun niveau werken;

� Vrouwen die niet of laag opgeleid zijn en de taal niet goed beheersen;

� Vrouwen met een Nederlandse opleiding die geen (passend) werk kunnen vinden;

� Vrouwen die een eigen bedrijf willen starten.

Aanpak
BKA werkt vanuit een totaalconcept dat uitgaat van de kracht van de vrouw, haar

sociale omgeving en haar etnische achtergrond. Om de doelgroep goed te kunnen

benaderen werken we samen met E-Quality en in veel gevallen met zelforganisaties.

E-Quality verzorgt ook coaching, opleidingen en trainingen.

Wij bieden de vrouwen een combinatie van intensieve individuele- en groepsbegeleiding.

In de groepen leren de vrouwen van elkaars ervaringen, kracht en kennis.

De vrouwen worden begeleid door succesvolle rolmodelbuddy’s.

In het plan van aanpak stellen we de omissies vast; ontbrekende opleidingen of

certificaten. Zodra voldoende kennis is opgedaan volgt bemiddeling naar een

duurzame baan, stage of detachering door BKA. Wij zorgen voor bemiddeling met

baangarantie en detachering met jobcoaching door vaste (allochtone) begeleiders

op de werkplaats.
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Sebahat Yurdusen van Baan Kleef

Aan op een bijeenkomst met

belangstellenden

Do’s en don’ts
Allochtone vrouwen vormen een

kwetsbare doelgroep. Het thuisfront

moet achter de vrouwen staan.

Wij organiseren bijeenkomsten voor

het thuisfront om steun voor de deel-

nemende vrouwen te verwerven.

Ook besteden we aandacht aan

kinderopvang, waardoor de vrouw

flexibeler wordt.

De groepsbijeenkomsten, de rolmodel-

buddy’s en de vaste begeleiders

leveren veel meerwaarde op.

Partners
Samenwerking van Baan Kleef Aan,

Interpooling, E-Quality, gemeenten,

UWV en zelforganisaties.

BKA/Interpooling werkt vaak met

pilotprojecten van acht tot tien

vrouwen met private financiering

door gemeenten.

Resultaat
Wij verwachten voor de projecten

met allochtone vrouwen een score

van 75%.

Meer weten
Zie www.baankleefaan.nl,

023 5404270.

Succesvolle rolmodelbuddy’s

begeleiden de vrouwen.
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Van verantwoording naar verantwoordelijkheid
In 2009 zetten we grote stappen richting Participatiebudget. Een budget waarmee gemeenten alle

burgers die aan de kant staan kunnen stimuleren en equiperen om actief deel te nemen aan de

samenleving. Een samenhangend beleid van scholing, re-integratie en inburgering wordt nu mogelijk.

In mijn visie is het essentieel dat gemeenten daar samen met de maatschappelijke instellingen mee aan de slag gaan.

We moeten zoeken naar een werkwijze die meerwaarde van bundeling van krachten kan opleveren.

Maar de ingewikkeldheid van het ‘wegzetten’ van het budget, de bedachte prestatie-indicatoren en de veronderstelde

aanbestedingsplicht maken het gevaar groot dat we heel veel geld gaan uitgeven aan bureaucratie en verharding van

relaties. Samenwerking en professioneel mensenwerk komen dan in de knel. Welzijnsorganisaties, zorginstellingen,

ROC’s, sociale diensten en CWI/UWV: zij zijn ondanks alle organisatie- en beleidsveranderingen en bestuurlijke drukte

nog steeds verankerd in de wijken, in de buurten. Zij kennen de mensen en kunnen ze bereiken! Gebruik ze!

Ga in een vroeg stadium om tafel zitten en kijk wat de mogelijkheden zijn om eendrachtig resultaat te boeken.

Het gaat om burgerschap, om gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, om mensen aanspreken en mee laten doen.

Dat is wat anders dan markt, dan kopen en verkopen. Burgerlijke rechten en plichten in plaats van klant en verkopen.

Uit het fatale beleidsdossier Inburgering moet worden geleerd dat marktwerking voor een inburgeringsartikel - dat

iemand geld, tijd en inspanning kost, mét het risico op een sanctie bij het zakken voor een tamelijk slecht georganiseerd

examen - níet hetzelfde is als marktwerking bij het aantrekken van steunkousen.

Ook bij die steunkousen zien we overigens een afname van deskundigheid en professionaliteit; ontslagen en inzet van

lager geschoolde en betaalde mensen. Hoe lang willen professionals in taal- en re-integratiescholing nog voor een koopje

aan de slag nu er in het VO, MBO en HBO en bij sociale diensten meer vraag naar personeel is? Wat betekent dat voor

de kwaliteit van het werk en voor de realisatie van onze participatiedoelstellingen?

Ik bepleit een grondige bezinning op de samenwerkingsrelaties en incentivestructuren. Het woord participatie is goed

gekozen. Maar nu nog de mentale positie van de betrokken partijen. Het rijk verliest zich in prestatie-indicatoren en

verantwoordingsmechanismen. Dat bevordert een creatief en effectief beleid bij gemeenten niet. De politiek accepteert

de benodigde implementatie- en maatschappelijke rendementstijd in de sociale sector niet. Dit leidt tot opeenvolgende

stelselveranderingen.

Gemeenten verheffen het strak aansturen van aanbestedingen en verantwoording tot de ultieme professionaliteit.

Zij vergeten dat velen in hun stad al jaren met grote inzet maatschappelijke opgaven uitvoeren, en dat ook tot hun

professionele opgave rekenen.

Maatschappelijke instellingen moeten het lef en

de kracht hebben om in dit veld efficiënt en effectief

met elkaar te opereren. Prestatiegericht, transparant,

kritisch op de eigen resultaten en kwalitatief hoog-

waardig.

Van verantwoordingsdwang naar gedeelde

verantwoordelijkheid, dat zou mijn visie voor

2009 zijn!

Jos Leenhouts

voorzitter college van bestuur ROC Mondriaan

Den Haag en bestuurslid MBO-raad
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VanHarte
resto

Met de eettafel als laagdrempelig

bindmiddel helpt VanHarte mensen

weer op weg in de samenleving.

Het motto is: Eten, ontmoeten

en activeren.

Doel
VanHarte is een landelijke maatschappelijke

organisatie, opgericht in 2005, die zich

inzet voor mensen die door de snelle

veranderingen in onze grote steden in

een sociaal isolement zijn geraakt.

Wij helpen deze mensen hun plek terug

te vinden in de samenleving.

Aanpak
VanHarte gebruikt de eettafel als bind-

middel in de wijk en doet dit in nauwe

samenwerking met onder andere de

huisarts, buurtvaders, de werkgelegenheids-

consulent, de dominee, de imam, de

ouderenconsulent en de wijkagent.

Deze houden tijdens de maaltijd een

praatje over hun activiteiten in de wijk.

Een gezond 3-gangendiner kost € 5 en

€ 2,50 voor mensen die bijstand of een

AOW-uitkering hebben. VanHarte werkt in

de wijk intensief samen met organisaties

actief op het gebied van zorg, welzijn,

werkgelegenheid, onderwijs, cultuur,

religie en veiligheid.

Daarnaast vormen de VanHarte keukens

leer- werkplekken waar studenten

(VMBO/MBO) hun maatschappelijke

stage vervullen, hun horecastage lopen,

waar mensen in een re-integratietraject

naar werk worden begeleid en waar

mensen in de reclassering weer in de

samenleving aan de slag gaan.

Partners
Het stimuleren van mensen om weer

sociaal actief te worden is het speerpunt

van onze aanpak. We werken wijkgericht

samen met alle organisaties in de wijk

die actief zijn op het gebied van zorg,

welzijn, werk, onderwijs, cultuur, religie

en veiligheid.

Uitdaging
Het is een uitdaging om allochtonen

te betrekken bij de VanHarte Resto’s.

Hiertoe organiseren we avonden met

allerlei thema’s, zoals Marokkaanse

avonden, Ghanese avonden, dialoog-

avonden en sociale cohesie-diners.

Resultaat
Een samensmelting aan de VanHarte

eettafel van mensen uit diverse culturen,

religies, achtergronden en leeftijden

Meer weten
Zie www.vanharteresto.nl.
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Samenwerken met huisarts,

buurtvaders, dominee,

wijkagent en imam.
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Zorg 2.0
Om kennisdeling onder professionals in de acute zorg te ondersteunen

start Acute Zorgregio Oost de webcommunity www.acutezorg.nl.

beschikken. De patiënt heeft weblogs,

Twitter, vodcast, podcasts en de kracht

van sociale media al lang op grote schaal

ontdekt. Maar deze nieuwe media kun je

ook binnen de gezondheidszorg breder

toepassen. Of binnen andere werkvelden.

Denk ook aan Ambtenaar 2.0 (zie

www.ambtenaar20.nl).

Aanpak
Met een aantal partijen uit de zorg is

overeenstemming over het aanleveren

van content. We vinden het belangrijk het

initiatief vanuit de zorg zelf te laten

komen.

Op zich is deze ontwikkeling niet nieuw.

Een bekend bestaand voorbeeld (en

betrokken bij onze community) is

Marketingfacts. Dit is dé online community

voor alles op het gebied van online mar-

keting. Deze community staat voor een

groot deel model voor acutezorg.nl, ook

qua functionaliteiten.

Plan
We willen samen met zorgpartners kijken

hoe we ook de veranderende rol van de

patiënt het beste kunnen benaderen. De

verhouding tussen de arts en patiënt is

gewijzigd als het gaat om informatie.

Steeds vaker zoekt en vindt de patiënt

gezondheidsgerelateerde informatie op

het internet, nationaal én internationaal.

Voor veel zorgprofessionals is de wijze

waarop veel patiënten dit doen nog goed

bekend. Hiervoor denken we aan het

organiseren van een aantal workshops

voor (para)medici, verpleegkundigen en

ondersteunende medewerkers.

Meer weten
Kijk op www.acutezorg.nl.

Doel
De Acute Zorgregio’s in ons land

coördineren de zorg rond de trauma-

patiënt. Wij stimuleren samenwerking

tussen zorgpartners en zetten ons in voor

innovatie en de voorbereiding op rampen

en crisis. Ook zorgen wij dat de overheid

voortdurend een helder beeld heeft van

het aanbod, de vraag en de kwaliteit van

de zorg in de regio.

Met de komst van de Acute Zorgregio’s

ontstonden op verschillende plaatsen in

het land initiatieven die het waard waren

om te delen met elkaar. De informatie

over acute zorg is versnipperd op het

internet. Daarom brengen wij relevante

informatie over acute zorg bij elkaar voor

medici, paramedici, verpleegkundigen en

ondersteuners. Door inzet van nieuwe

media kunnen professionals hier zelf over

We vinden het belangrijk

het initiatief vanuit de

zorg zelf te laten komen.
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Doel
Het maatschappelijk activeren van 75%

van de klanten die niet op een traject

naar werk zaten. In feite bleven alleen

65-plussers en mensen in een zorgsituatie

buiten schot. De uitvoering was in handen

van re-integratiebedrijf Alexander Calder.

De doelstelling is anno 2008 gerealiseerd.

Kompas zet het project voort.

Aanpak
Centraal in de begeleiding van klanten

stond dat zij werden uitgedaagd om

nieuwe dingen te doen. Begonnen werd

met de groep met de minste belemme-

ringen en de meeste motivatie. De

begeleiding bestond uit groepsgewijze

reflectie en individuele job coaching op de

werkplek. Bij de tweede groep werd de

begeleiding intensiever en individueler.

Uitdaging
Het succes van de Vrijwilligerspool heeft

mede te maken met de flexibele houding

van opdrachtgever en opdrachtnemer en

de bereidheid om het project aan te passen

waar nodig. Voor een aantal klanten bleek

het onmogelijk twintig uur per week actief

te zijn. Voor hen werd de doelstelling

bijgesteld. Draagvlak bleek van doorslag-

gevend belang, zowel intern als extern.

Binnen Kompas is een cultuurverandering

opgetreden. Veel casemanagers kijken nu

anders naar de mogelijkheden van hun

klanten. Ook extern is bij veel organisaties

en instellingen een beeld doorbroken.

Resultaat
De Vrijwilligerspool heeft veel persoonlijke

groei tot gevolg gehad. Ook (ogenschijnlijk)

kleine stappen zijn resultaat. Van de ruim

tweehonderd deelnemers zijn er 75

vrijwilligerswerk gaan doen. Dertig

mensen zijn zelfs aan een reguliere baan

gekomen. Voor de latere, moeilijkere

groepen bleek vrijwilligerswerk soms

niet realiseerbaar. Er zijn toen bijvoorbeeld

ook mensen geplaatst bij de sociale

werkvoorziening of doorgeleid naar

psychiatrische dagbehandeling. Ook een

resultaat, want zonder de Vrijwilligerspool

waren die cliënten buiten beeld gebleven.

Ze waren inactief, ook in hun zorgvraag.

Nu zijn ze actiever en alerter, en hebben

meer kijk op hun mogelijkheden.

Belangrijke spin off van het project is

dat Kompas de buitenwereld veel beter

in beeld heeft gekregen en dat er vele

netwerken zijn ontstaan. Ook de klanten

zijn beter in beeld, inclusief de beperkte

groep die niet geactiveerd kon worden. Zij

zijn deels naar zorgvoorzieningen geleid,

waardoor het contact tussen Kompas en

zorginstellingen is verbeterd.

Meer weten
Zie www.isd-kompas.nl.
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Vrijwilligerspool

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Kompas van Nuth, Simpelveld en

Voerendaal, besloot in 2005 dat al hun klanten een trajectaanbod moesten

krijgen, ook zij die volgens de gangbare inzichten kansloos waren. Nu zijn

via de Vrijwilligerspool bijna tweehonderd mensen geactiveerd.

Wij zien de klanten als

individuen, niet als lid van een

categorie zoals het granieten

bestand. Het uitgangspunt is

de potentie die in de klanten

zelf schuilt.
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Bewegen en verder komen

Mensen in beweging brengen gaat soms het best door ze letterlijk

te laten bewegen. Bewegen verbetert de conditie, de leefstijl en

de maatschappelijke positie van uitkeringsgerechtigden.

Doel
Het programma ‘Bewegen en verder

komen’ in de gemeente Maassluis heeft

tot doel het verbeteren van de fysieke

conditie, leefstijl en maatschappelijke

positie van uitkeringsgerechtigden, met

als uiteindelijk doel een vervolgactiviteit.

Aanpak
Op voordracht van de gemeente kunnen

mensen na een medische keuring aan het

programma deelnemen. Gedurende tien

weken gaat de deelnemer vier dagdelen

per week aan de slag. In groepsverband

en individueel werken zij aan de geformu-

leerde doelen. Zij krijgen begeleiding van

een consulent, een sport- én een personal

coach. De consulent doet de algehele

begeleiding en koppelt terug aan de

gemeente. De sportcoach begeleidt in de

sportschool. De personal coach zorgt voor

de nodige motivatie en het voorkomen

van uitval. Extra ondersteuning van een

psycholoog, een arbeidsdeskundige en

een maatschappelijk werker kan ook

worden ingeroepen. Naast sport is ook

aandacht voor een achttal leefgebieden,

waaronder het sociaal, psychisch en

praktisch functioneren van de uitkerings-

gerechtigde.

Partners
Diverse lokale ondernemingen en in-

stellingen doen mee aan het project. Zo

wordt voor het sporten gebruikgemaakt

van een lokale fitnessaccommodatie. De

gemeente Maassluis heeft de uitvoering

van het programma uitbesteed aan

re-integratiebedrijf Matchcare.

Ervaringen
Het programma is geslaagd in de huidige

opzet. Door de frequente contactmomen-

ten is voortijdige uitval van uitkerings-

gerechtigden voorkomen.

Er zijn ook verbeterpunten. Zo zijn er

uitkeringsgerechtigden die weigeren

om gemengd te sporten of die de

Nederlandse taal niet genoeg beheersen

om deel te kunnen nemen. Daar hebben

we in de voorbereiding te weinig

aandacht aan besteed. Verder zijn alle

sportactiviteiten binnen. Hiermee is het

aanbod enigszins beperkt. Sommige

uitkeringsgerechtigden wilden graag in

de buitenlucht actief zijn. Wisselend

aanbieden van binnen- en buitensport-

activiteiten werkt mogelijk stimulerend

en biedt kansen voor meer diversiteit.

Tot slot had de informatieverstrekking

aan de klantmanagers vooraf beter

gekund, zodat de uitkeringsgerechtigde

bij aanmelding precies geweten had

wat hem te wachten stond. Deze

ervaringen nemen we mee in een

nieuw te starten programma.

Resultaat
Voor deelname aan het programma

zijn negentien mensen aangemeld.

Hiervan hebben er uiteindelijk elf

deelgenomen. De voornaamste reden

van niet deelnemen is fysieke onge-

schiktheid. De deelnemers hebben allen

de eindstreep gehaald en zijn na afloop

aan een vervolgactiviteit begonnen,

bijvoorbeeld sociale activering of

vrijwilligerswerk. Voor één deelnemer

is de confrontatie met zijn verslaving

reden geweest dit te erkennen en eraan

te gaan werken. Hiervoor is samen-

werking met de regionale verslavingszorg

gezocht. In het kader van deelname aan

maatschappelijke activiteiten is aan twee

deelnemers aansluitend aan het project

een lidmaatschap van de sportschool

aangeboden.

Meer weten
Zie www.maassluis.nl.
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De deelnemers krijgen

begeleiding van een

consulent, een sportcoach

én een personal coach.
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Werken aan een moeizaam maar noodzakelijk evenwicht

Activeringsbeleid en
welzijnsbeleid
De activering van werklozen is een hot issue in alle Europese landen.

Een hoge werkzaamheidsgraad moet ervoor zorgen dat het Westers

sociaaleconomisch (welvaarts)model op lange termijn overeind blijft.

De Scandinavische landen en Nederland hebben op dit vlak al

behoorlijke successen geboekt. Vlaanderen, en nog meer België,

heeft nog een hele weg te gaan.

In Vlaanderen werken de VDAB (Vlaamse

Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroeps-

opleiding) en de OCMW’s (Openbaar

Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) elk

met een eigen specifieke opdracht. Op het

werkveld komt de samenwerking tot uiting

in Werkwinkels: lokaal uitgebouwde

structuren om werkzoekenden te begeleiden

naar werk. Sinds 2004 wordt er zwaar

ingezet op activering, met bijzondere

inspanningen voor langdurig (vaak laag-

geschoolde) en oudere werklozen. Maar

deze ernstige inspanningen beletten niet

dat er een groep overblijft (± 20% van alle

werklozen) die zeer moeilijk te activeren

valt. De mensen uit deze laatste groep

komen meestal bij het OCMW terecht.

In het OCMW is het recht op een mens-

waardig bestaan een centraal uitgangs-

punt. Dit recht wordt concreet gemaakt

door het recht op maatschappelijke

dienstverlening en door het recht op

maatschappelijke integratie. Arbeid is

binnen de dienstverlening een van de

levensdomeinen waaraan gewerkt wordt

(naast andere psychosociale hulpverlening

en schuldhulp). Doelstelling is een integrale

welzijnsbevordering, waarvoor er in

dialoog getreden wordt met de doel-

groepen. Eigen aan de OCMW’s is hun

lokale inbedding. Hiervoor heeft elke

OCMW (en elke gemeente) baat bij

langetermijnoplossingen voor hun cliënten.

De lokale overheden moeten werken

aan een kwaliteitsvolle en toegankelijke

dienstverlening, aan een aangename

leefomgeving voor hun inwoners.

De lokale overheid is goed geplaatst om

mee te werken aan de realisatie van een

arbeidsmarktbeleid op maat van iedereen.

Gemeente en OCMW werken samen

met andere actoren op lokaal niveau

om een consistent beleid te ontwikkelen.

Hiervoor is een wetgevend kader uit-

gewerkt (Vlaams decreet: lokaal sociaal

beleid), waarbij de lokale overheden

de regiefunctie toebedeeld krijgen.

Activeringsbeleid geeft de beste resultaten

als dit sterk gecentraliseerd wordt, en

dit geldt bij uitstek voor de groep van

moeilijk te activeren mensen.

Enkele randvoorwaarden en aanbevelingen

voor een beter lokaal sociaal beleid (en

tot grotere activeringssuccessen):

� Welzijnsregie is een bijzondere vorm

van sturen: de inbreng van alle partijen

is cruciaal, regie is partnerschap.

� De bureaucratie tiert nog welig. Er

moet meer vraag- en behoeftegestuurd

gewerkt worden in plaats van budget-

gestuurd. Sociale werkers moeten

meer autonomie en vrijheid krijgen,

vanuit een beleidsvisie die gericht is

op hulpverlening, op trajectwerking,

op langetermijn tewerkstelling.

� Activeringsbeleid en economisch

beleid moet beter op elkaar aansluiten.

Steden zijn aantrekkingspolen voor

kansengroepen, rond diezelfde steden

is er meestal een overaanbod van

jobs voor laaggeschoolden.

� De “werkloosheidsvallen” moeten

weggewerkt worden: werken moet

altijd veel interessanter zijn (ook

financieel) dan niet werken.

� Activeringstrajecten moeten aandacht

hebben voor werk en welzijn. De

regiefunctie is immers afhankelijk van

de aard van de problematiek van de

cliënt. De ene keer ligt het zwaarte-

punt bij de welzijnspartner, de andere

keer bij de arbeidsmarktpartner. Dit

impliceert ook een aangepaste

financiering (“klaverbladfinanciering“).

� Binnen de arbeidsbemiddeling en de

sociale begeleiding nemen consulent,

sociaal werker en begeleider

verschillende rollen op: vertrouwens-

functie, coachfunctie, makelaarsfunctie,

bemiddelaarsfunctie, controleursfunctie.

Hoe kunnen deze functies in hoofde

van één consulent op elkaar

afgestemd worden?

� In onze actieve welvaartsstaat worden

rechten gekoppeld aan plichten,

waardoor er nogal eens discussie

ontstaat over het evenwicht.

Rechten zijn vaak abstract, plichten

zijn meestal concreet…

De formalisering (contractualisering)

van de hulprelaties impliceert idealiter

een positie van gelijkwaardigheid.

Om deze verhouding na te streven

moet er gezocht worden naar

participatie probleemoplossingen.

Dit gaat verder dan het contact tussen

cliënt en consulent, het heeft

evenzeer te maken met inspraak in

de beleidsontwikkeling.

Luc Kupers

voorzitter Vereniging van Vlaamse

OCMW-Secretarissen

(met dank aan Peter Cousaert,

stafmedewerker VVSG)
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Sociale dienst op weg naar
Participatiebedrijf in 2009

Verkokering in beleid en uitvoering van de overheid is een zodanig bestuurlijk vraagstuk dat

grote maatschappelijke problemen niet meer worden opgelost. De jeugdzorg is zo’n beleidsterrein

waarbij hulpvragende jongeren en ouders vaak tegen de muur van de uitvoeringsbureaucratie aanlopen.

Hoewel in de sociale zekerheid sinds de SUWI-wetgeving de verkokering in de uitvoering is afgenomen, blijkt het lastig

burgers effectief te faciliteren bij het vinden van werk of naar sociale participatie.

Er is de laatste jaren veel gezegd en geschreven over het vraagstuk van uitkeringsgerechtigden die met meerdere problemen

tegelijk kampen. De multiproblematiek. Wat te doen met mensen, die psychosociale problemen hebben, diep in de schulden

zitten, onvoldoende gekwalificeerd zijn en de Nederlandse taal niet beheersen? Welk traject kan er voor deze mensen worden

uitgezet? Hoe kom je tot maatwerk? Welke mogelijkheden hebben gemeenten om alle relevante financiële middelen in vrijheid

te besteden? Kortom, hoe organiseer je de integrale aanpak en doorbreek je de verkokering?

Het kabinet heeft hiervoor met de Wet Participatiebudget een eerste aanzet gegeven. Gemeenten krijgen vanaf 2009 één budget

om mensen te helpen bij het vinden van werk en om hen te stimuleren de Nederlandse taal te leren en een opleiding te volgen.

Gemeenten krijgen de vrijheid om drie bestaande geldstromen (W-middelen uit de WWB, inburgeringsgelden en Web-

educatiemiddelen) te bundelen. Bij elkaar gaat het om twee miljard euro per jaar. Met het participatiebudget kunnen gemeenten

het geld effectiever inzetten om mensen op maat te faciliteren. Het geld kan vrijelijk ingezet worden voor empowerment,

schuldhulpverlening, inburgering, alfabetisering en re-integratie.

Hoewel op de verantwoordingssystematiek en toekomstige budgetverdeling nog wel het nodige valt af te dingen, beschouw

ik de nieuwe wet als een serieuze poging om de Haagse departementale verzuiling te doorbreken. In die zin schrijven de

betrokken bewindslieden historie. Mede daarom is het bijzonder jammer dat Ella Vogelaar als een van de belangrijkste pleit-

bezorgers van de integrale aanpak de invoering van de wet als minister voor WWI niet meer heeft kunnen meemaken.

Volgens mij stelt de Wet Participatiebudget sociale diensten in staat om de integrale dienstverlening aan hun cliënten te

verbeteren. Het vormt de opmaat naar innovatie en modernisering in de richting van het Gemeentelijk Participatiebedrijf.

Dit vervult op gemeentelijk en regionaal niveau een spilfunctie op het gebied van arbeidsmarktbeleid, maar ook in de SUWI-

keten als opdrachtgever van het publieke Werkbedrijf UWV/CWI en gespecialiseerde private marktpartijen.

De sociale dienst heeft van oudsher drie kernfuncties: de inkomensfunctie, de zorgfunctie en de re-integratiefunctie. Sinds 1965 -

toen de Armenwet 1912 werd vervangen door de Algemene Bijstandswet - hebben deze kernfuncties in de uitvoering een

wisselende prioriteit gekend. Door de jaren heen heeft het accent vooral gelegen op een goede uitvoering van de inkomens-

functie. De zorgfunctie daarentegen leed altijd een wat kwijnend bestaan. Deze functie heeft door de recente Zorgverzekeringswet,

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de herstructurering van de GGZ nieuw accent gekregen.

De re-integratiefunctie kreeg met de SUWI-samenwerking vooral in de jaren negentig de nodige prioriteit. De WWB was en is

een doorslaand succes. Met de Wet Participatiebudget kan de re-integratiefunctie in samenhang met inburgering en educatie en

met de welzijnsdoelstellingen van de Wmo verder worden uitgebouwd tot een breed uit te voeren participatiefunctie. Gebeurt

dat dan komen we heel dicht in de buurt van het sociale dienst-concept dat al in 1988 door mij werd bepleit: de sociale dienst

als brede gemeentelijke basisvoorziening op het gebied van (sociale) participatie.

Martin van der Krogt

zelfstandig bestuursadviseur
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Thuis in Welzijn
Een Thuishuis is een nieuwe woonvorm voor ouderen. Zes initiatieven bevinden zich in een

vergevorderd stadium en de opening van het eerste Thuishuis staat voor de deur.

Doel
Een thuishuis is bedoeld voor ouderen die

eenzaam zijn of dreigen te vereenzamen.

In een thuishuis kunnen ze met leeftijd-

genoten samenwonen. Zij kunnen

zelfstandig blijven wonen, meedoen aan

activiteiten als zij dat wensen en contact

zoeken als zij daar behoefte aan hebben.

Aanpak
Een Thuishuisproject kan snel starten. Eerst

is een haalbaarheidsonderzoek nodig dat

inzicht geeft in de potentiële draagkracht

en het draagvlak bij alle relevante partijen.

In deze fase is het van belang om een

groepje enthousiastelingen te verzamelen

dat dienst doet als ‘informele burger-

meesters’ in de wijk. Dit groepje richt

een stichting op, zoals in Eindhoven of

Boxmeer, waar de stichting Thuishuis

actief is. Of maakt onderdeel uit van een

‘vrijwilligerspoot’ bij een woningcorporatie.

Het gaat erom dat er een formele construc-

tie komt van waaruit het groepje activiteiten

kan ontplooien. Dan is het zaak de

resultaten van het onderzoek vast te

leggen in een rapport, onder meer voor

het verkrijgen van fondsen. Bij fase twee

draait het om het inrichten van de project-

organisatie en het opstellen van samen-

werkingsovereenkomsten met de partijen

die eerder toezeggingen hebben gedaan.

De derde fase is de implementatiefase.

Het beleid van de vrijwilligersorganisatie

wordt vastgelegd in een beleidsplan.

Gedurende deze fase krijgen de vrijwilligers

een opleiding van vijf dagdelen, verspreid

over vijf weken. Zij gaan daarna naar

mensen die niet alleen willen zijn of

dreigen te vereenzamen, gericht op het

ondersteunen van eigen behoefte gericht

op zelfredzaamheid. Daarbij komt men

onder andere potentiële bewoners voor

het Thuishuis tegen. Er wordt een (deels)

betaalde coördinator aangesteld.

Zes maanden voordat het pand opgeleverd

wordt, gaan de vrijwilligers echt de

bewonersgroep samenstellen. Iedere

locatie heeft zijn eigen kenmerken en

eigen geschiedenis, dus bij ieder project

verlopen de fasen op eigen wijze.

Partners
Het verschilt per plek welke organisaties

meedoen. Gemeenten, woningcorporaties,

welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties

en zorgorganisaties zijn vaak betrokken

bij een Thuishuis.

Resultaat
Bewoners hebben met de komst van een

Thuishuis een alternatieve mogelijkheid

om zelfstandig te blijven wonen, maar

met zorg en welzijn in de buurt.

Een Thuishuis past in een keuzepalet voor

mensen. Het is een van de mogelijkheden

die er zijn. Het enthousiasme van de

vrijwilligers is enorm. De belangstelling

voor een Thuishuis is groot. Knelpunt is

het vinden van een geschikte locatie.

Meer weten
Zie www.thuisinwelzijn.nl.
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De ouderen kunnen zelfstandig
blijven wonen, meedoen aan
activiteiten en contact zoeken
als zij daar behoefte aan hebben.

Oma's breien mutsen
voor smoothies voor het
Nationaal Ouderen Fonds
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Participatie door empowerment
Gemeente Arnhem is samen met gemeente Leeuwarden het project

‘Participatie door empowerment’ begonnen. In het project maken

we werk van de krachtwijken.

mogelijk maken. In andere gevallen

legt de participatiecoach zelf het eerste

contact. Daar waar problemen opgelost

moeten worden door andere organisaties

fungeert de participatiecoach als een

makelaar richting woningcorporatie,

GGZ of verslavingszorg.

Succes
De eerste resultaten zijn prima. Wijk-

bewoners worden, als zij dat zelf willen,

actief ingezet in de wijken. In vijf wijken

heeft dit al meer dan duizend gesprekken

tussen bewoners opgeleverd.

Bewoners diepen de gesprekken zelf uit

in wijkonderzoeken. Deze presenteren

ze in concrete plannen van aanpak.

Het project is pas net gestart. Toch is al

snel duidelijk dat het proces van empower-

ment van de activeringsteams van wijk-

bewoners, ook de uitkeringsgerechtigden,

in volle gang is. Duidelijk zichtbaar is

een groei van het zelfvertrouwen door

het voeren van de gesprekken en het

presenteren van de resultaten.

De nieuwe aanpak is niet alleen een

spiegel voor de bewoners. Ook de

(gemeentelijke) organisatie krijgt een

spiegel voorgehouden waar het gaat

om de dienstverlening aan burgers.

Dit is even wennen. Maar toen een team

van deelnemers onlangs een presentatie

gaf aan het directieteam van de gemeente

Arnhem werd duidelijk dat Arnhem klaar

is om echt anders te kijken naar de

dienstverlening.

Resultaat
Het project loopt tot eind 2009. Tot die tijd

willen de participatiecoaches met minimaal

vijfhonderd bewoners in gesprek zijn

geweest over hun mogelijkheden en

kansen. We willen bovendien dat er circa

250 persoonlijke ontwikkelplannen (POP’s)

door de bewoners zelf zijn opgesteld. De

komende maanden wordt stap voor stap

duidelijk hoe de individuele benadering

van de participatiecoaches en de groeps-

gewijze benadering via activeringsteams

met elkaar vervlochten kan worden in de

wijkaanpak. Het project heeft ook een uit-

straling naar de gemeentelijke organisatie

en de partners in de stad. Het is nu zaak

om de aanwezige energie om te zetten

in resultaten die zichtbaar zijn voor de

wijkbewoners én de organisaties.

Meer weten
Zie gemeenteloket.szw.nl.
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Doel
In krachtwijken hebben veel bewoners

een sociaaleconomische achterstand.

De werkloosheid is hoog. Samen met

partners in de stad zoek we daarom

mensen op. Achter de voordeur maar

ook in het wijkcentrum of gewoon op

de markt. Doel is mensen actief krijgen

én waar mogelijk naar werk begeleiden.

Aanpak
Mensen die mee willen doen worden

uitgedaagd om hun talenten in te zetten.

Wij werken aan zelfvertrouwen, zelf-

ontplooiing en regie over het eigen leven.

Om dit te bereiken zet Arnhem participa-

tiecoaches in. Wij werken aan een

groepsgewijze aanpak waarbij mensen

niet alleen zichzelf weer actief maken

maar ook anderen weer mee laten doen.

Partners
Het project is bedoeld als vernieuwings-

impuls. Bewoners worden op een andere

manier benaderd door de gemeente in

nauwe samenwerking met haar partners.

Het team van participatiecoaches bestaat,

naast medewerkers van de gemeente

Arnhem, ook uit medewerkers van

CWI/UWV. In Arnhem is al veel ‘achter-

de-voordeur-ervaring’. Niet alleen bij

de gemeente, maar ook bij welzijns-

organisatie Rijnstad, woningscorporaties

en andere instellingen. De participatie-

coaches werken samen met deze partijen.

In de praktijk van de participatiecoach

komt het erop neer elkaars ervaringen,

netwerken en contacten optimaal te

benutten. De participatiecoaches zijn in-

zetbaar als eerstelijns- én als tweedelijns-

functionaris. In opdracht van woning-

corporatie Volkhuisvesting komt welzijns-

organisatie Rijnstad al jarenlang bij

heel wat mensen achter de voordeur.

De medewerker van Rijnstad kan de

participatiecoach introduceren en zo de

drempel om binnen te komen zo laag

Wij zetten participatiecoaches

in en werken aan een groeps-

gewijze aanpak waarbij

mensen niet alleen zichzelf

weer actief maken maar ook

anderen weer mee laten doen.
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Werk aan de wijk
Werk aan de wijk in Breda ging op zoek naar al het verborgen potentieel

en zette mensen aan het werk voor anderen in de wijk. Er bleek ontzettend

veel potentieel te zijn, dat voor professionals tot dan toe niet zichtbaar was.

opzetten van diensten dichtbij huis,

waar mensen behoefte aan hebben en

die behulpzaam zijn bij het zelfstandig

kunnen blijven wonen. Denk hierbij aan

individuele diensten als klussendiensten,

tuindiensten, en woonzorgserviceverlening,

maar ook aan publieke diensten als

buurtservicemedewerkers. De diensten

worden betaalbaar gehouden door

bij bewoners te werken met diensten-

cheques. Hiermee kunnen zij diensten

inkopen.

Partners
Betrokken organisaties zijn zorg- en

welzijnsinstellingen en woningcorporaties.

Daarnaast is het van belang om een goed

netwerk op te bouwen in de wijk van

betrokken bewoners en maatschappelijke

initiatieven.

Do’s en don’ts
Het gaat goed zolang het een netwerk-

verantwoordelijkheid is. Alle betrokken

organisaties moeten het beschouwen als

hun project. Zodra een van de partijen,

bijvoorbeeld de gemeente, te dominant

wordt, valt het draagvlak weg. Wat goed

lukt is dat mensen zich weer gewaardeerd

gaan voelen door het werk dat ze doen.

Risico zijn de fluctuaties in de markt. Door

deze schommelingen is er een wisselend

aanbod van mensen en ook van doorstroom

naar de reguliere arbeidsmarkt.

De continuïteit van de organisatie is dus

kwetsbaar. Daarom is het van belang om

niet alleen te focussen op werklozen,

maar op alle bewoners in de wijk die iets

willen doen. Verder is van belang dat de

focus ligt op aansprekend werk. Mensen

moeten trots kunnen zijn op wat ze doen

en niet alleen maar vuil van de straat

opruimen.

Resultaat
Concrete resultaat is dat mensen in staat

zijn om, zonder aangewezen te zijn op

vriendendiensten, zelf de regie in handen

te hebben. Ze kunnen tegen een zeer laag

tarief mensen inhuren. Daarnaast biedt

het perspectief aan mensen die niet

meedoen in de samenleving. Zij kunnen

nu participeren en later wellicht

doorstromen naar de arbeidsmarkt.

Meer weten
Zie www.werkaandewijk.nl.
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Doel
Het doel van Werk aan de wijk is de

leefbaarheid in de wijken te bevorderen.

De bedoeling is dat mensen onbekommerd

kunnen wonen en de regie over hun

eigen leven houden. Het gaat dus om

vooruitkomen, perspectief bieden en

langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Aanpak
Wij verbinden diverse beleidsterreinen

met elkaar. Enerzijds het doel van de

Wet maatschappelijke ondersteuning;

zelfredzaamheid van de burger.

Anderzijds bieden we ondersteuning aan

mensen die vooruit willen komen.

Mensen moeten weer met trots over hun

eigen wijk kunnen praten en waardering

krijgen voor de zaken die ze aanpakken.

Vanuit die doelen investeren we in het

De diensten worden

betaalbaar gehouden met

dienstencheques.

Hiermee kunnen bewoners

diensten inkopen.

foto's Tim Eshuis
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Stop
fietsdiefstal

Het aantal fietsdiefstallen in

Overbetuwe was een aantal jaren

terug opvallend hoog, vooral bij

het station in Elst. Reden om het

project ‘Stop fietsdiefstal station

Elst!’ te starten.

Doel
Met ‘Stop fietsdiefstal’ willen wij uitkerings-

gerechtigden een maatschappelijk zinvolle

activiteit aanbieden. Dat kan een eerste

stap naar betaald werk zijn. Het tweede

doel is het stationsgebied veiliger maken

en de (brom)fietsdiefstal met de helft

verminderen vóór 1 januari 2009.

Aanpak
Mensen kunnen gratis en (voor een

groot deel van de dag) bewaakt hun fiets

stallen. Overdag bewaakt het Serviceteam

Overbetuwe de fietsenstalling. Het team

bestaat uit uitkeringsgerechtigden die in

het sociaal activeringstraject aan de slag

zijn. Zij dragen herkenbare kleding met

de tekst Serviceteam Overbetuwe. Tijdens

het werk trainen de toezichthouders

hun werknemersvaardigheden en hun

weerbaarheid. Zijn de deelnemers toe

aan een volgende stap? Dan stromen ze

door naar een individueel vervolgtraject.

Partners
Bij de uitvoering van het project hebben

we samenwerking gezocht met de sociale

werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven.

Zij voeren de sociale activering voor de

gemeente Overbetuwe uit.

Tevens leveren zij een coördinator om

het team te begeleiden, aan te sturen

en de planning te maken.

Do’s en don’ts
Het is goed om te bedenken dat het hier

om een sociaal activeringstraject gaat.

De ontwikkeling van de deelnemers

staat centraal. Zij zijn er om te leren.

Functioneren ze goed, dan zijn ze vaak

toe aan een nieuwe trajectstap.

Dit kan botsen met het andere doel:

het terugdringen van de diefstal. Dit

moet vanaf het begin duidelijk zijn. Het is

daarom essentieel dat alle deelnemende

partijen ook gedurende het hele project

regelmatig overleggen.

In het begin van het project waren er

voldoende deelnemers te vinden voor de

functie van toezichthouder. In 2008 zien

we dat de deelnemers meer beperkingen

hebben. De functie van toezichthouder

is voor sommigen te hoog gegrepen.

Het aantal aanmeldingen is teruggelopen.

Ook worden de dieven ‘slimmer’. Door

goed te observeren weten ze wanneer ze

kunnen toeslaan. Dit vereist regelmatig

een andere aanpak en planning van de

werkzaamheden. Iets wat met deze

doelgroep niet altijd vanzelfsprekend is.

Resultaat
Sinds 2006 zijn 133 mensen ingestroomd.

Zij zijn erg enthousiast over het project.

Het werk is zinvol en laagdrempelig.

De mensen werken in teamverband en

de werksfeer is goed. Kortom: voor deze

deelnemers is dit een eerste stap naar

mogelijk meer.

Daarnaast biedt het station nu een

verzorgde aanblik. Het Serviceteam let er

op dat er geen fietsen buiten de rekken

staan, verwijdert samen met bijzonder

opsporingsambtenaren fietsen en zorgt

dat eigenaars hun fietsen weer terugkrijgen

na het betalen van een vergoeding.

Door dit alles komen er meer trein-

reizigers met de fiets naar het station.

Ten slotte werken uitkeringsgerechtigden

nu voor hun uitkering en doen zij iets

terug voor de gemeenschap. Dit werkt

positief door in de beeldvorming van de

inwoners van de gemeente Overbetuwe.

Meer weten
Zie www.overbetuwe.nl.
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Het is goed om te bedenken dat het hier om een sociaal activerings-

traject gaat. De ontwikkeling van de deelnemers staat centraal.
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Projecten: passende oplossing
of paardenmiddel?

In dit themanummer van Impuls presenteren sociale diensten projecten. Projecten

waarin specifieke doelgroepen worden voorbereid op werk. Projecten waarin we

samenwerken met werkgevers of met zorginstellingen. Dat zegt iets over ons.

Waar wij (sociale diensten en UWV/CWI) een knelpunt signaleren, komen wij met

een projectmatige oplossing. Te veel ouderen werkloos? Projecten 45+. Te veel

mensen langdurig in de bijstand? Projecten voor het ‘granieten’ bestand. Klanten

niet in beeld? Project klanten in beeld. Kenmerkend voor veel van deze projecten

is dat we ze meestal ‘apart’ organiseren, met vaak een beperkte verbinding met

ons dagelijkse werk. Ook kenmerkend is dat ze altijd succesvol zijn. Vrijwel al onze

projecten leiden tot betere dienstverlening. Zeggen we.

Want weten we dat wel zeker? Weten we wel of onze burgers in onze projecten

beter worden voorbereid op werk? En als dat zo is, weten we dan waarom dat zo is?

Weten we welk onderdeel van de werkwijze nu precies bijdraagt aan een betere

dienstverlening? Ligt het niet gewoon aan de inzet van de projectmedewerkers, die

altijd tot de meest betrokken en enthousiaste medewerkers horen waardoor de

deelnemers simpelweg meer aandacht krijgen? En als projecten altijd succesvol zijn,

waarom hebben we er dan zoveel van nodig en waarom zijn de bevindingen niet al

lang opgenomen in ons gewone werk: al onze burgers deel laten nemen aan de

samenleving, als het kan via werk en als dat (nog) niet kan via andere vormen

van maatschappelijke participatie. Los van doelgroep of uitkeringssituatie.

Laten we eens een tijdje onze energie niet meer steken in het starten van projecten.

Maar ons alleen richten op de vraag hoe wij de dienstverlening aan onze burgers

kunnen verbeteren. Zodanig dat we alleen die dingen doen die bijdragen aan werk

of maatschappelijke participatie. Dat vraagt om een sociale dienst die weet wat de

effecten zijn van de dienstverlening die zij biedt, en onder welke omstandigheden

die effecten worden bereikt.

Hiervoor is het nodig dat we onze aannames expliciet maken. Wat dragen onze

voorzieningen volgens ons nu bij en wat dragen onze medewerkers bij? En waarom?

Wat is de werkzame stof van het medicijn dat wij toepassen? Dat vraagt om een

systematische opbouw van kennis over de effecten van ons werk. De website

‘interventiesnaarwerk.nl’ is hiervoor een goed hulpmiddel, maar we moeten ook

zelf verbindingen zoeken met de wetenschap. Met drie andere grote gemeenten in

het Noorden hebben we daarom besloten een lectoraat arbeidsintegratie in het leven te roepen. Maar het gaat ook om het

opbouwen van kennis door medewerkers die onze klanten begeleiden. Kennis die je krijgt door vooraf (met de klant) aan

te geven wat de beste strategie is om weer te participeren. En dat vervolgens te evalueren en waar nodig aan te passen.

Evalueren is daarbij meer dan het meten van resultaten. Een professionele sociale dienst vraagt volgens ons feedback van

burgers, van re-integratiebedrijven en van ketenpartners. En past op basis daarvan de dienstverlening aan. Natuurlijk moeten

we blijven experimenteren met verschillende aanpakken. En wat ons betreft zijn experimenten ook altijd succesvol. Alleen

niet omdat het allemaal eieren van Columbus blijken te zijn, maar omdat ze ons leren wat wel werkt en wat niet werkt.

We blijven dus experimenteren. Maar altijd als onderdeel van een strategie om onze gehele dienstverlening doorlopend

te verbeteren. En niet meer door aparte en geïsoleerde projecten.

Jellemiek Zock

algemeen directeur dienst Sociale Zaken en Werk Gemeente Groningen

Wim Ravenshorst

senior adviseur dienst Sociale Zaken en Werk Gemeente Groningen
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Geld en gedrag
Geld speelt een grote rol binnen

veel gezinnen. Mensen hebben

de behoefte om meer grip te

krijgen op hun geld. Hoe leer je

ze dat? Niet alleen door praktische

adviezen te geven, maar ook

door aandacht te besteden aan

gedragsverandering.

Doel
Het Nibud heeft sinds jaar en dag het doel

de financiële zelfredzaamheid van con-

sumenten te bevorderen. Steeds vaker

merkten wij dat schuldhulpverleners

behoefte hebben aan een methode om

mensen te helpen bij het grip krijgen op

hun geld. Hoe begeleid en motiveer je

mensen om hun bestedingspatroon aan te

passen? Deze methode moest verdergaan

dan de 'technische' kant van het leren

omgaan met geld, het budgetteren. Vaak

is eerst een gedragsverandering nodig.

Aanpak
Dit was de aanleiding voor het boek Geld

en gedrag, budgetbegeleiding voor de

beroepspraktijk. Een handreiking om cliënten

te begeleiden naar financiële zelfredzaam-

heid. Om de beroepspraktijk hier ook

daadwerkelijk mee te kunnen laten

werken, hebben we de training Coachend

budgetbegeleiden ontwikkeld om

schuldhulpverleners en budgetbegeleiders

te trainen de kennis en vaardigheden

in de praktijk te brengen.

Om mensen te kunnen begeleiden bij

een gedragsverandering moet je weten

hoe gedrag werkt. Na een theoretische

onderbouwing van de oorzaak van gedrag

en de fasen van gedragsverandering,

hebben we een stappenplan ontwikkeld

waarmee de budgetbegeleider de

financiële zelfredzaamheid van een klant

kan bevorderen. De competenties van

goed omgaan met geld vormen de

basis van dit stappenplan.

Partners
Het boek is tot stand gekomen in nauwe

samenwerking met de beroepspraktijk

(budgetbegeleiders uit de schuldhulp-

verlening en het maatschappelijk werk).

Zij leverden de praktijkverhalen en de

feedback. De methode is dan ook voor

beide situaties geschikt.

Resultaat
Al honderd organisaties (waaronder

kredietbanken en gemeentes) hebben

het boek besteld. Daarnaast is er grote

belangstelling voor de training.

In januari 2009 wordt een extra training

ingezet. Het Nibud hoopt dat dit zijn

vruchten af zal werpen en er veel mensen

gebaat zijn bij deze nieuwe kennis en

inzichten.

Gemeenten kunnen het stokje overnemen

door cursussen Omgaan met geld voor

inwoners aan te bieden. Op die manier

worden er veel mensen bereikt en wordt

de voorlichting vanuit verschillende

invalshoeken gebracht. Dat leidt tot een

optimaal resultaat!

Meer weten
Zie www.nibud.nl.
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Om mensen te kunnen begeleiden bij een

gedragsverandering moet je weten hoe gedrag werkt.
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Noodfonds

Financieel in de knel raken en nergens een beroep op kunnen doen. Voor deze mensen is in Apeldoorn

een gemeentelijk noodfonds gestart.

Organisaties
De Adviescommissie Noodfonds beoordeelt

de aanvraag. In deze commissie participeren

de Stadsbank, de gemeente (afdeling

Werk & Participatie), maatschappelijk

werk en de Nederlandse Vereniging van

Huisvrouwen. Het noodfonds heeft ook een

signalerende taak bij leemtes in de hulp-

verlening. Hierdoor kan zij organisaties

met elkaar in contact brengen.

Bekendheid
Een goed sluitend hulpverleningsnetwerk

is belangrijk voor het noodfonds. Naast

de financiële bijdrage wordt aanvullende

gespecialiseerde hulp ingeschakeld om

de problemen effectief op te lossen.

Daarnaast is de verwijsfunctie van de

hulpverlenende instellingen van belang.

Om het fonds bekendheid te geven is

publiciteit van belang.

In publiciteit schuilt echter het gevaar

dat valse verwachtingen worden gewekt,

er is immers niet voor iedere nood een

bijdrage beschikbaar.

Resultaten
Met de bijdrage kunnen mensen vaak

net de touwtjes aan elkaar knopen en

wordt sociale uitsluiting tegengegaan.

Daarnaast kan met een bijdrage ook

uitval tijdens een hulpverleningstraject

worden voorkomen. In het afgelopen jaar

zijn 60 aanvragen ingediend. Hiervan

zijn 27 aanvragen gehonoreerd voor

een totaal bedrag van ruim € 25.000.

Uit het noodfonds zijn bijvoorbeeld

bedragen beschikbaar gesteld voor:

� betalen van verzekeringen;

� aanschaf van laptops voor

slechtzienden;

� zwemlessen voor asielzoeker-

kinderen;

� pensionkosten;

� kleding voor schade door rattenvraat;

� bijzondere medische kosten voor

kinderen.

De bijdrage van het noodfonds in de

(financiële) nood van mensen is belang-

rijk, en wordt zowel door de aanvragers

als de doorverwijzers zeer gewaardeerd.

Gezien de resultaten is de werkwijze

ingebed in de reguliere dienstverlening

van de gemeente. De voorwaarden zijn

vastgelegd in de verordening gemeentelijk

Noodfonds. De gemeenteraad heeft deze

vastgesteld. Dit geeft de mogelijkheid het

fonds voor meerdere jaren in te zetten.

Meer weten
Zie www.apeldoorn.nl
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Met de bijdrage kunnen mensen vaak net de touwtjes aan

elkaar knopen en wordt sociale uitsluiting tegengegaan.

Doel
Het noodfonds is opgezet om inwoners

met een minimuminkomen in individuele

schrijnende situaties financieel tegemoet

te komen. Het fonds keert geld uit in

die situaties waarvoor anders geen

oplossing is. Aanvragen kunnen

alleen worden ingediend als er geen

voorliggende voorziening mogelijk is,

zoals bijzondere bijstand, een geldlening

of betalingsregeling.

Er zijn een beperkt aantal criteria

opgesteld om het fonds breed in te

kunnen zetten. De uitgave moet echt

noodzakelijk zijn, mensen hebben er

niet voor kunnen sparen, en er mag

geen sprake zijn van verwijtbaar

gedrag.

De bijdrage is maximaal tweeduizend

euro (in principe per kalenderjaar).
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Voedselbank

In Nederland zijn ongeveer tachtig Voedselbanken. Niet alleen voor

noodhulp. Vrijwilligers staan mensen die de Voedselbank bezoeken

bij met raad en daad om ze uit de sociale armoede te halen.

Doel
De Voedselbanken zijn veelal gelieerd

zijn aan Stichting Voedselbank Nederland

te Rotterdam. Grondleggers Clara en

Jacques Sies moesten door verpaupering

van een wijk in Rotterdam hun bedrijf

sluiten en raakten daardoor aan lager wal.

Aan het einde van de jaren negentig zijn

zij kleinschalig begonnen met voedsel

in te zamelen om daarmee mensen die

financieel minder draagkrachtig waren

te voorzien van eten. De meeste

Voedselbanken in ons land zijn opgestart

met behulp van de Rotterdammers.

Zo is in het najaar van 2005 de stichting

Voedselbank ‘s-Hertogenbosch gestart

waaraan door Vincentiusvereniging Vught

het uitdeelpunt is gekoppeld. Wie aan de

criteria voldoet kan in principe maximaal

drie jaar noodhulp krijgen.

Naast financiële problemen is er ook

veel sociale armoede. Om mensen uit hun

isolement te halen vervult de Voedselbank

een doorverwijsfunctie naar professionele

hulp. Zoals het zorgloket van de gemeente,

maatschappelijke dienstverlening en

stichting Leergeld.

Aanpak
Voordat iemand gebruik kan maken van

de faciliteiten van de Voedselbank, vindt

indicering plaats. Het vrij besteedbaar

inkomen voor de eerste levensbehoefte

(telefoon, auto, etc. tellen dus niet mee)

mag zijn:

� alleenstaande € 175,00

� voor iedere volwassene geldt een

verhoging van € 60,00

� voor kinderen tussen 13 en 18 jaar

een verhoging van € 50,00

� voor kinderen tot en met 12 jaar

een verhoging van € 25,00.

Verder worden er duidelijke afspraken

gemaakt. Als iemand zich daar niet aan

houdt, vervalt de deelname. Eenmaal per

week halen mensen hun pakket op.

Onder het genot van een kopje koffie

of thee ontmoeten zij ‘lotgenoten’.

Dat doorbreekt de sociale armoede.

Het streven is om elke week brood, vlees,

aardappelen, groenten en melkproducten

te verstrekken. De samenstelling van

de pakketten is wisselend omdat we

afhankelijk zijn van aanlevering door de

sponsoren. Naast de regionale sponsoren

worden wekelijks producten gehaald bij

Stichting Voedselbank Nederland. Ook

worden tussen Voedselbanken onderling

uitwisselingen gedaan om zo de houd-

baarheidsdata veilig te stellen en grote

hoeveelheden beter te verdelen.

De doelgroep is multicultureel. Daardoor

hebben we te maken met verschillen in

mentaliteit, religie en eetgewoonten.

We merken dat de plaatselijke maar ook

de landelijke overheid steeds meer begrip

krijgt voor het armoedebeleid. Zo worden

er in Vught werklunches gehouden

waarbij professionals en vrijwilligers van

diverse organisaties elkaar ontmoeten

om de problematiek te bespreken en

gezamenlijk oplossingen te zoeken.

Het is goed om stil te blijven staan bij

de afhankelijkheid van sponsoren. De

Voedselbank ontleent hier voornamelijk

haar bestaansrecht aan.

Resultaat
In drie jaar tijd zijn in onze gemeente veel

nieuwe initiatieven tot stand gekomen.

Als voorbeeld valt hierbij te denken aan

een convenant tussen gemeente, woning-

corporatie en politie. Twee maanden

huurachterstand wordt gemeld bij de

gemeente zodat vroegtijdig naar een

oplossing kan worden gezocht. Hierdoor

worden huisuitzettingen voorkomen.

Momenteel wordt gewerkt aan een

sociale kaart zodat we van elkaar weten

wie wat doet.

Kortom: we blijven werken aan ver-

beteringen en mogelijkheden, zolang

het fenomeen Voedselbank in Nederland

nodig blijkt te zijn.

Meer weten
Zie www.vincentiusvught.nl.
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De doelgroep is multicultureel.

Daardoor hebben we te maken met verschillen

in mentaliteit, religie en eetgewoonten.
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Per saldo positief
Met de publiekscampagne tegen armoede Per Saldo Positief

wil ’s-Hertogenbosch al haar doelgroepen bereiken.

Dat betekent een videoclip op Youtube en een boodschap

op een lokale piratenzender.

Doel
De publiekscampagne Per Saldo Positief

is een van de ruim veertig projecten

waarmee de gemeente ’s-Hertogenbosch

armoede aanpakt. Het college wil dat het

aantal aanvragen van bijzondere bijstand

in drie jaar met 20% toeneemt.

Het doel van de campagne is:

� laagdrempelig informeren over de

regelingen waarvoor inwoners bij

ons terechtkunnen;

� aansporen daadwerkelijk gebruik te

maken van het geld dat de gemeente

beschikbaar heeft;

� uitdragen dat je schulden krijgt als

je meer geld uitgeeft dan je hebt

(preventie).

Aanpak
We hebben gekozen voor een tweesporen-

traject. Via het ene spoor proberen we

de doelgroep rechtstreeks te bereiken.

Met posters in stadsbussen, op de lokale

tv, kabelkranten en ziekenomroep,

radiospots, videoclips (ook op lokale tv)

in meerdere talen en tv-journaals. Wat

het zo lastig maakt is dat we niet precies

weten wie er allemaal tot de doelgroep

behoort. Daarom loopt het andere spoor

via intermediairen in de stad die de

doelgroep beter kennen en hen weten

te vinden. We hebben contacten gelegd

met ruim zeventig organisaties zoals wijk-

winkels, huisartsen, welzijnsorganisaties,

de kerk en de Vincentiusvereniging

(vrijwilligersorganisatie die diensten

verleent aan medemensen in problemen).

We hebben iedereen uitgenodigd met ons

mee te denken over mogelijke oplossingen.

Zij brengen onze voorlichting en producten

bij de doelgroep. Nu de samenwerking

vruchten begint af te werpen, laten we

met de tv-journaals zien wat er allemaal

bereikt is.

Het beeldmerk en de slogan koppelen

we via intermediairs aan activiteiten

op het gebied van armoede in de stad.

Het effect van dit label moet zijn dat

iedereen die te maken heeft met

mensen die financieel arm zijn,

samenwerkt aan een oplossing.

Doel is dat alle organisaties in de stad

samen afzender zijn van oplossingen

voor financiële armoede.

Do’s
De werkgroep communicatie heeft zich

met deze campagne verdiept in de

mogelijkheden van digitale media. De

videoclips om jongeren te waarschuwen

voor schulden hebben we gemaakt

met de jongeren zelf. Youtube bleek dé

uitkomst om de boodschap te verspreiden

(www.youtube.com/PerSaldoPositief).

Taal bleek een ander probleem.

Want hoe bereiken we bijvoorbeeld de

anderstaligen? Na overleg met iemand

uit de Marokkaanse gemeenschap

hebben we een videoclip opgenomen

in twee talen, het Arabisch en het

Tarifit. Hoofdrolspeler is diezelfde per-

soon uit de Marokkaanse gemeenschap,

die vertelt wat de gemeente allemaal

kan doen als je het niet zo breed hebt.

De verspreiding van de DVD’s hoeven

we niet eens zelf te doen. Dat gaat

via de Marokkaanse gemeenschap.

Heb lef en kies eens voor iets anders

dan folders en standaardmiddelen!

En laat je daarbij vooral leiden door

het mediagebruik van de doelgroep.

Binnenkort maken we bijvoorbeeld

gebruik van bluecasting. Via bluetooth

verzenden we videoclipjes naar

mobieltjes van jongeren.

Kom laaggeletterden tegemoet: met

het journaal, radiospots en de video-

clips bereiken we ook mensen die

(niet zo goed) kunnen lezen.

Don’ts
De ontwikkelingen gingen soms zó snel dat

we vergaten de medewerkers intern goed

te informeren. Daar hebben we van geleerd.

We kozen in een aantal opzichten voor een

onorthodoxe aanpak. Radiospotjes op de

lokale radiopiratenzender bijvoorbeeld.

En de slogan ‘Gratis geld’ is er niet een die

ambtenaren van de sociale dienst zelf

zouden uitkiezen. Daarvoor is wel intern

draagvlak nodig. Daarnaast moet intern

geregeld zijn dat er handen zijn om het

werk aan te kunnen als ineens veel meer

mensen bellen of langskomen.

Resultaat
Het lijkt erop dat we het doel van 20%

meer aanvragen ruimschoots gaan halen.

Per saldo positief dus!

Meer weten
Zie www.s-hertogenbosch.nl.
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We hebben een videoclip

opgenomen in twee talen,

het Arabisch en het Tarifit.

Hoofdrolspeler is iemand uit

de Marokkaanse gemeenschap

die vertelt wat de gemeente

allemaal kan doen als je het

niet zo breed hebt.



Geef een mens een vis en je voedt hem voor een dag.

Leer een mens hoe te vissen en je voedt hem zijn leven lang.

Het rijk geeft huishoudens met een laag inkomen dit jaar een eenmalig ‘extraatje’ van 50 euro. Gemeenten krijgen de ruimte

om de voorwaarden voor het verstrekken van de regeling lokaal vorm te geven. In mijn gemeente, Delft, doen we ook mee.

Maar met tegenzin. Want het zou niet nodig mogen en hoeven zijn.

Delft heeft een actief anti-armoedebeleid met veel nuttige tegemoetkomingen voor mensen met een inkomen tot 130% van de

bijstandsnorm*. We hebben de grens gezocht van wat mag van de wetgever en doen dat vol overtuiging en toch tegen onze zin.

Als lokale overheid zouden wij geen inkomenspolitiek moeten hoeven voeren. Ik vind het geen teken van rijkdom als de rijksoverheid

eenmalige uitkeringen van € 50 moet gaan verstrekken, zelfs aan werkende mensen. Dan is er iets mis in de basis. En dat zou onze

aandacht moeten hebben.

Ik vergelijk het maar even met het citaat waar ik mee begon. Ik wil dat mensen zelfstandig kunnen zijn, door ze kansen te geven

om mee te doen aan de samenleving. Wij werken in Delft met de methodiek van empowerment. Dat wil zeggen dat we mensen

in onze stad mogelijkheden bieden om, uitgaande van eigen kracht en kennis, mee te doen aan de samenleving. Mensen zijn niet

zielig en ook zeker niet dom. Laten we ze dan ook niet op die manier behandelen. Termen als gift, toeslag, extraatje degraderen

ons anti-armoedebeleid tot een soort liefdadigheid van waaruit we de zieligerds van Delft een keer een kadootje geven.

Laten we ons richten op een aanpak van het armoedeprobleem op lange termijn. Laten we zorgen dat kinderen uit gezinnen

die het niet breed hebben de mogelijkheid hebben om het zelf beter te doen. Laten we de mensen niet alleen eenmalig maar

ook structureel hoop geven op een menswaardig bestaan. Door ze de kans te geven om mee te doen en zich te ontwikkelen.

Door ze concreet te ondersteunen via scholing, begeleiding en bemiddeling zodat ze hun eigen krachten kunnen ontdekken en

versterken. Zodat ze nieuwe stappen kunnen zetten en bijvoorbeeld werk vinden dat bij ze past. Dat kost misschien wat meer dan

50 euro en het vereist een wat langere adem maar het is een benadering die meer oplevert en ieder mens in zijn waarde laat.

Saskia Bolten

wethouder inkomen, arbeidsmarkt en emancipatie

* De Delftse aanpak is bedoeld voor Delftenaren met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau. Voor mensen met

een uitkering maar ook voor mensen met (betaald) werk. De aanpak richt zich niet alleen op de inkomenssituatie maar

ook op scholing, werk, emancipatie en participatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Delft

via telefoonnummer 14015.
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Klaar terwijl u wacht

Doel
De afdeling Werk en Bijstand formuleerde

drie speerpunten voor het verbeteren van

de dienstverlening. Naast het terugdringen

van niet-gebruik van minimaregelingen en

het verhogen van de klanttevredenheid, is

het verkorten van de afhandelingstermijn

van aanvragen voor minimaregelingen

een speerpunt.

Aanpak
Een gezin die al een uitkering ontvangt

steeds weer om min of meer dezelfde

bewijsstukken vragen bij een aanvraag

voor een minimaregeling. Dat komt al

snel over als ‘klantje pesten’. Daarbij

komt ook nog dat de cliënt formulieren-

moe wordt. Men verzucht al snel

‘waarom alweer deze gegevens invullen,

dit weten jullie toch al’. Het is nooit de

bedoeling om klanten te pesten maar

om de rechtmatigheid te beoordelen kun

je ook doorschieten in het verzamelen

van bewijsstukken.

Dit feit en het feit dat de burgers het op

prijs stellen als de aanvraag snel wordt

afgehandeld was voor de afdeling Werk

en Bijstand aanleiding om te kijken hoe

we de drie speerpunten in de praktijk

konden brengen.

Gemiddeld deden we over de afhandeling

van een aanvraag 14 dagen. Als je de

landelijke cijfers bekijkt is dat nog niet

vreselijk lang. Maar wees eerlijk, als je

zelf iets aanvraagt wil je het liefst ook

meteen antwoord. Met dit in ons

achterhoofd zijn we aan de slag gegaan.

Allereerst hebben we een formulier

ontwikkeld waarmee alle minima-

regelingen in één keer kunnen worden

aangevraagd. In de brochure kan de burger

in één oogopslag zien of hij in aan-

merking komt en welke bewijsstukken

eventueel ingeleverd moet worden.

Voor een cliënt van de afdeling Werk en

Bijstand gaat dat alleen nog maar om

het laatste bankafschrift. Toetsing gebeurt

nu achteraf met een steekproef.

De consulent hoeft nu niet meer uitgebreid

te rapporteren en het advies voor te

leggen aan een juridisch medewerker.

Dit levert veel tijdwinst op.

De klant meldt zich met het aanvraag

formulier bij de balie. Hij hoeft geen

afspraak te maken maar het mag wel.

Voor de privacy wordt de aanvraag in de

spreekkamer afgehandeld. Daarom is het

belangrijk dat in iedere spreekkamer de

juiste apparatuur beschikbaar is. Zoals een

computer met aansluiting op een printer.

De consulent geeft aan voor welke

minimaregelingen de cliënt in aanmerking

komt. Het besluit wordt gemaakt en

meteen aan de cliënt meegegeven.

Bij de meeste cliënten is de verbazing

groot als ze het besluit meteen meekrijgen.

Het is nog niet zo dat dan het geld ook

meteen op de rekening staat maar dit

duurt nooit langer dan één week.

En eerlijk is eerlijk, niet iedere cliënt

wil wachten. Het is al een paar keer

voorgekomen dat het formulier wordt

ingeleverd en wanneer we dan aanbieden

om het meteen af te handelen de cliënt

hier geen behoefte aan heeft.

De opmerking wordt gemaakt dat ze toch

wel snel bericht krijgen. Deze aanvraag

handelen we nog dezelfde dag af maar

dan achter ons bureau. De beschikking

wordt opgestuurd en valt hooguit met

een dag vertraging op de deurmat.

Meer weten
Zie www.tytsjerksteradiel.nl.
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Bij de meeste cliënten

is de verbazing groot als

ze het besluit meteen

meekrijgen.

Het verbeteren van de dienst-

verlening is een speerpunt in

het collegeprogramma in de

gemeente Tytsjerksteradiel.

Het college vroeg ons dan ook

hoe wij onze dienstverlening

kunnen verbeteren.



Kwaliteit & bedrijfsvoering

KEI-goed in
Ede, Haarlem
en Leiden

Klantgerichte, effectieve en

integrale dienstverlening aan

klanten van Werk, Inkomen en

Zorg. Dat is wat de gemeenten

Ede, Haarlem en Leiden beogen

met het project KEI-goed.

Doel
De drie gemeenten vonden elkaar omdat

zij zich realiseerden dat de werkwijze

van hun afdeling Werk, Inkomen en Zorg

vooral gebaseerd is op wet- en regel-

geving. En dus niet op de vraag van de

klant. En dat terwijl die vraag steeds

diverser en complexer wordt. Niet alleen

voor inkomen en re-integratie, ook voor

inburgering, schuldhulpverlening of hulp

in de huishouding weten burgers de

sociale dienst te vinden. Toch is de

organisatie daar vaak onvoldoende

op ingericht.

De praktijk is dat elke vraag van een klant

apart wordt opgepakt. Vaak vanuit een

eigen loket, zonder voldoende samenhang

met de andere dienstverlening. Dat willen

de drie gemeenten anders doen. Niet

langer de wet, of de regelgeving bepaalt

het proces, maar de integrale klantvraag.

Om dat te bereiken nemen Ede, Haarlem

en Leiden hun werkprocessen radicaal

en fundamenteel onder de loep.

Aanpak
Daarvoor benutten de drie gemeenten de

inzichten over procesontwerp die onder de

verzamelnaam lean management bekend

zijn. Ontwikkeld voor de productie-industrie,

heeft deze kijk op processen zich inmiddels

vertaald naar een slimme aanpak van

procesontwerp binnen dienstverlening.

Lean management is onder meer

interessant omdat:

� Het start vanuit de vraag van de

klant;

� Het gericht is op het behalen van

het maximale resultaat, tegen

minimale kosten en in minimale tijd;

� Het stimuleert om bij elke processtap

te bedenken ‘voegt deze stap waarde

toe voor de klant, voor het doel dat ik

wil bereiken?’

Elke gemeente is aan de slag gegaan

met het herontwerp van een Top 3 van

werkprocessen. In Ede zijn dat processen

uit de Wmo, in Haarlem rondom inkomen

en minimabeleid en in Leiden rondom

re-integratie. Eind 2008 toetsen de drie

gemeenten hun ontworpen processen

aan de praktijk.

Resultaat
In Haarlem kan een klant straks op elk

moment van de dag een bijzondere

bijstandsaanvraag indienen. De aanvraag

wordt direct beoordeeld, en als er geen

verhoogd risico is, ook afgehandeld.

Een Wmo-aanvraag in Ede is integraal

en wordt in één gesprek afgehandeld.

De volledige administratieve verwerking

vindt plaats in de back office.

Een klant die een beroep op bijstand

doet in Leiden, weet na het eerste

gesprek of hij een uitkering ontvangt,

en welk re-integratietraject wordt ingezet.

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen

op het proces, maar de drie gemeenten

verwachten de grote meerderheid van

hun klanten op deze manier te kunnen

ondersteunen.

KEI-goed loopt volop, en met het toetsen

aan de praktijk worden de processen

verder aangepast en verbeterd. Bovendien

gaan de gemeenten door met het her-

ontwerpen van nieuwe processen, zoals

inburgering, schuldhulpverlening of de

uitkeringsverstrekking. Uiteindelijk zijn

de processen een middel om diensten

Werk, Inkomen en Zorg klantgerichter

en effectiever te laten werken!

Meer weten
Zie gemeenteloket.szw.nl.
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In Haarlem kan een klant straks op elk moment van de dag

een bijzondere bijstandsaanvraag indienen.
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Ook professional heeft last van
papieren rompslomp
Mensen zijn vaak niet ontevreden over specifieke diensten die zij van de overheid ontvangen, maar ze vinden wél dat

het beter kan, vooral wanneer zij met meerdere overheidsorganisaties tegelijk te maken hebben. De overheids-

dienstverlening kan en moet op een hoger peil worden gebracht. Daarbij is vooral van belang dat er merkbare

verbeteringen voor mensen worden doorgevoerd.

Veel mensen vinden – terecht - een goede dienstverlening belangrijk. Betere dienstverlening met minder regels is

niet altijd een makkelijke weg, maar wel een noodzakelijke. Het leidt vaak tot discussie over afwegingen tussen

bijvoorbeeld vertrouwen geven, rechtmatigheid of veiligheid. Maar waar het mij vooral om gaat is dat burgers en

professionals zien en voelen dat verbeteringen worden doorgevoerd.

Door dienstverlening digitaal aan te bieden kan een grote verbeterslag worden gemaakt. Digitalisering is daarbij een

middel, geen doel op zich. Waar ik aan werk, is dat mensen makkelijker krijgen waar ze recht op hebben. Mensen mogen

niet worden belemmerd door onnodige administratieve procedures. Een voorbeeld is dat mensen die in het huwelijk

willen treden geen bewijsstukken meer hoeven aan te leveren die de overheid al in haar bezit heeft. Een ander voorbeeld

is de versimpeling van de aanvraag en verantwoording van de (bijzondere) bijstand. Dit bespaart tijd en geld voor zowel

de burger als voor de gemeente. De oplossing is een proces waarin op een snellere manier aanvragen worden behandeld,

met eenvoudige formulieren. Als alle gemeenten de maandverklaring van mensen met een bijstanduitkering afschaffen

en deze vervangen voor themaonderzoeken dan kunnen zo’n 3,7 miljoen rechtmatigheidsformulieren verdwijnen.

Voor de professionals in de zorg, sociale zekerheid, veiligheid en onderwijs werken we aan het oplossen van de belang-

rijkste administratieve knelpunten. Het is belangrijk dat de mensen in deze sectoren tijd hebben voor hun échte werk.

Onnodige papieren rompslomp hoort daar niet bij. Ook

professionals hebben veel last van ingewikkelde formulieren of

steeds opnieuw gegevens moeten aanleveren. Dat kan anders.

Bijvoorbeeld via regelhulp.nl. Hier komt informatie over indicatie-

processen in zorg en sociale zekerheid samen en kunnen

voorzieningen digitaal worden aangevraagd. Regelhulp maakt

ook deel uit van het nationaal uitvoeringsprogramma voor de

e-overheid (NUP). De bedoeling is dat in 2010 alle gemeenten

zijn aangesloten. Het programma is ook gericht op verbetering

van de samenwerking in de uitvoeringspraktijk van de indicatie-

stelling. Het project Gezamenlijke beoordeling zal leiden tot

verbetering van de samenwerking tussen instanties, grotere

efficiency en een lagere regeldruk.

Met het Digitaal Klantdossier werkt ook SZW ernaar toe dat

klanten nog maar één keer hun gegevens hoeven aan te leveren.

Dit vermindert de administratieve lasten voor de burger en

betekent ook minder werk op voor de professionals van gemeenten,

CWI en UWV. Zo heeft de professional meer tijd en ruimte voor

dienstverlening in het kader van re-integratie en zorg.

Alles bij elkaar moeten deze maatregelen een goede bijdrage

leveren aan het streven om de overheidsdienstverlening tenminste

een 7 te laten scoren en lasten voor burgers en professionals

merkbaar te verminderen.

Ank Bijleveld

staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties

Meer informatie over het programma vindt u op

www.minbzk.nl/real.
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Samenhang en
samenwerking

EGEM staat voor de E(lektronische) GEMeente. We zijn inmiddels actief bij meer

dan vierhonderd gemeenten. Dat geeft ons een redelijk goed beeld van de

landelijke situatie. Daaraan ontleen ik de volgende toekomstverwachting.

Er lijkt een einde te komen aan de verkokerde benadering van veranderings-

processen. Organisaties en specialisten zoeken elkaar op en hebben elkaar ook

echt nodig om verbeteringen door te voeren. Dat is deels de vrucht van de grote

inspanningen op het gebied van standaardisatie in de afgelopen jaren. We hebben

nu een DigiD, een standaard uitwisselingsformaat, een beveiligde infrastructuur en

andere voorwaarden om verregaande ambities te verwezenlijken. Daarin werken we samen met programma's als Geonovum en

Overheid heeft Antwoord. En nu het zo ver is, komen de bestuurders met plannen als het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP),

gaan organisatieadviseurs en architecten met elkaar om de tafel en krijgen managers en uitvoerenden met harde afhankelijkheden

te maken van collega’s, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. De sneeuwbal rolt, zeg maar. Wat lang werd verwacht

gebeurt nu. Een uitermate boeiend proces dat veel kansen biedt maar natuurlijk ook weer nieuwe vragen oproept.

Ook voor EGEM i-teams heeft dat de nodige consequenties. Meer dan voorheen integreren we het concept van onze dienstverlening.

Organisatieontwikkeling en architectuur zijn geen gescheiden werelden meer. De specialisten van traditioneel gescheiden bloed-

groepen werken samen aan onze producten en diensten. Dat is pure winst. Wij doen dat aan de hand van de Roadmap die we

hebben ontwikkeld waarin de stappen, afhankelijkheden en activiteiten duidelijk zijn omschreven en gefaseerd. Met de komst

van het NUP is er meer richting gegeven aan de thema’s waarop gemeenten verbeteringen doorvoeren. Dat werkt positief.

Gemeenten zijn zeer inventief en ontwikkelen –deels met ons- een aanpak die past op hun specifieke situatie. Dat noemen we

nu nog gekscherend het Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma (GUP).

Wie vreesde dat standaardisatie van gegevens en processen tot een saaie en voorspelbare werkwijze zouden leiden, constateert nu

het tegendeel. Standaardisatie geeft juist de ruimte voor vernieuwing, voor een eigen aanpak en benadering. Het is inspirerend om

te zien hoe gretig en creatief gemeenten de mogelijkheden benutten en daarin van elkaar leren. Gemeenten gaan daarbij nieuwe

samenwerkingsverbanden aan, bijvoorbeeld door hun ICT onder te brengen in Shared Service Centers. En wij van EGEM i-teams

veranderen ook organisatorisch mee. Onze dienstverlening migreert immers naar VNG/KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Gemeenten in oprichting. We werken nauw samen met CP/ICT, onze collega-organisatie in het domein van Werk en Inkomen

(en nu ook Jeugd).

Dynamiek is natuurlijk geen garantie voor succes, maar de impuls voor verandering die de verregaande standaardisatie in de

afgelopen jaren mogelijk heeft gemaakt is onomkeerbaar. Eindelijk lijkt de bekende kloof tussen de hoge verwachtingen van

automatisering enerzijds en de vaak teleurstellende praktijk anderzijds te worden gedicht. Techniek en standaardisatie hebben

daar voorwaarden voor gecreëerd maar het succes komt pas nu gemeenten het initiatief in eigen hand hebben genomen en er

hun ‘eigen ding’ mee doen, om het maar eens populair te zeggen.

Ja, er zijn natuurlijk nog voldoende beren op de weg. Dat is inherent aan dit werkveld. De ontwikkelingen staan bepaald niet stil.

Het is zo verleidelijk om te veronderstellen dat alles zijn gangetje zal blijven gaan. Maar kijk naar hoe kinderen omgaan met

techniek en met elkaar. Dat werpt zijn schaduw vooruit op onze toekomstige werkwijze. Vertrouwen van de burger in techniek en

de overheid is ook zo’n issue. Onze ambities zijn op dat vertrouwen gebaseerd. Discussie over de stemcomputer illustreert dat het

vertrouwen kwetsbaar, en zeker niet vanzelfsprekend is. En hoe sturend wordt de invloed van burgerinitiatieven op de overheid?

Het is de uitdaging om alert te blijven en niet door dergelijke ontwikkelingen te worden verrast of ingehaald.

En terwijl we dat doen kunnen we met plezier en met elkaar werken aan een betere overheid.

Maarten Hillenaar

programmamanager EGEM i-teams (a.i.)

EGEM i-teams ondersteunt gemeenten bij dienstverlening en bedrijfsvoering.

Dat doen we door het ontwikkelen van standaarden en het bieden van ondersteuning op maat.
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ontwikkeling van mens en organisatie

De Werkcompagnie | Stationsplein 17  |  7901 AA Hoogeveen  |  T 0528 260961

Cvites | Ermerweg 88  |  7812 BG Emmen  |  T 0591 652970

De Werkcompagnie werkt! 
De kortste weg naar duurzaam werk.

Cvites werkt!

mijn hobby werd 

mijn werk

Silvia

Cvites werkt!

eindelijk doe ik 

wat ik wil

Stephan

Cvites werkt!

de kortste weg naar 

een betere toekomst

Seka

compagnie

De Werkcompagnie is een re-integratieproject van de 

gemeente Hoogeveen, uitgevoerd door Alescon en Cvites.

Kijk op www.cvites.nl/cvites/projecten voor meer 

informatie en bel Walraad van Dalen voor een afspraak. 
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Succesvol re-integreren met Stam bv

Re-integratie en begeleid werken 
van bijstandsgerechtigden
Om bijstandsgerechtigden weer aan werk te helpen, is de gemeente Noordoostpolder het 
project Succesvol Re-integreren gestart. Stam is als partner in dit project verantwoordelijk voor 
de begeleiding van werkgevers en werkzoekenden tijdens het re-integratieproces. Stam biedt 
individuele begeleiding aan werkzoekenden en werkgevers in heel Noord-Nederland. 

Stam gaat uit van de mogelijkheden en zelfstandigheid van de werkzoekende (volgens het 
Eigen Initiatief  Model). Aan de hand daarvan zoeken we een geschikte baan. En dat blijkt te 
werken! Met de mogelijkheden van de werkzoekende en intensieve begeleiding als basis lukt 
het ons om 50% van onze deelnemers voor langere termijn aan een baan te helpen. 

Meer informatie: www.stambv.com
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Stimulansz 
sterk in eenvoud 

Informatie over al onze producten en diensten? 
Vraag de brochure aan via www.stimulansz.nl of bel (030) 298 28 00

Kennis en advies over werk en inkomen, 
welzijn en gezondheid

organisatieadvies • publieksinformatie • interimmanagement • handboeken •
kwaliteitscontrole en juridische ondersteuning
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Kaartje weg?

Een abonnement op Impuls nemen kan altijd!

bestel@stimulansz.nl of 030 298 28 00

Voor prijzen van abonnementen en losse nummers van Impuls, zie colofon op pagina 3.

Januari
2009

A
ge

n
da

Nieuws voor de rubriek Agenda kunt u mailen naar impuls@stimulansz.nl.

12 januari Samenwerken met allochtone zelforganisaties

proeflokaal, Rotterdam

www.transfergroep.nl

15 januari Actief Wonen

masterclass Movisie, Doorn

www.movisie.nl

26 januari Methodisch werken in Rebound

conferentie, Utrecht

www.digitaalinschrijven.nl of www.nji.nl

27 januari Kennisatelier Stad en Stijging

bijeenkomst, plaats nog niet bekend

www.nicis.nl

28 januari Projectenparade Impuls

parade, Nieuwegein

www.stimulansz.nl

29 januari De professional in perspectief

congres, Amersfoort

congres.nigz.nl
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Jantje Beton

Jantje Beton komt op voor de speelkansen van alle kinderen  
in Nederland. Als kinderen spelen hebben ze niet alleen  
plezier, ze doen ook allerlei ervaringen op die goed zijn voor 
hun ontwikkeling. Met name voor kinderen die door omstan-
digheden in de verdrukking dreigen te komen, is dat extra 
belangrijk. Daarom bedenkt, financiert en organiseert Jantje 
Beton projecten om juist deze kinderen spelenderwijs voor 
te bereiden op een actieve deelname aan onze samenleving. 
Want als kinderen samen spelen, leren ze samenleven!
 
Kijk voor meer informatie of om donateur te worden op onze 
site: www.jantjebeton.nl



Bij een nieuw jaar hoort nieuwe inspiratie!

Wat

Wanneer

Waar

Inspiratie opdoen?

De parade

Prijs

Meer weten?

De Projectenparade is een bijeenkomst vol innovatieve en

succesvolle projecten. Participatie, jeugd, wonen, re-integratie,

welzijn of armoedebeleid: vijfentwintig gemeenten en andere

instellingen laten u zien waarom hun project werkt.

Directeur Carole Thate van de Johan Cruyff Foundation opent de

parade. Onder de bezoekers verloten we zes tegeltjes met

beroemde uitspraken van Johan Cruyff.

28 januari 2009

NBC, Nieuwegein. Centraal gelegen en goed bereikbaar.

Kijk op www.n-b-c.nl voor de routebeschrijving.

Mail dan Ja, ik kom naar de Projectenparade! naar info@stimulansz.nl.

U ontvangt dan persoonlijk een aanmeldformulier.

10.00 uur ontvangst met koffie, thee en lekkernijen

11.00 uur opening parade door de Johan Cruyff Foundation

11.15 uur start parade

12.30 uur lunchbuffet

13.30 uur gelegenheid om projecten te bezoeken en

informatie te verzamelen

15.00 uur afsluiting parade

€ 149 als u een Stimulansz abonnement hebt

€ 186 als u geen Stimulansz abonnement hebt

18 december komt een extra dik nummer van Impuls uit!

Impuls staat dan helemaal in het teken van de Projectenparade.

U ontvangt een gratis Impuls bij het congres.

U kunt dit nummer van Impuls ook bestellen via bestel@stimulansz.nl.

Vrijwilligerspool Kunstexpress De Werkcompagnie Ongekend Talent Per saldo positief

Meer projecten? Kijk op www.stimulansz.nl.

Projectenparade
28 januari 2009
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Een nieuwe speler op de markt. Een nieuw talent.
Onderscheidend en innoverend, maar bovenal 
pragmatisch en flexibel.

Wij bieden ondersteuning en advies op het brede
terrein van de lokale sociale zekerheid. Ons focus
is gericht op alle segmenten van Werk, Zorg en
Inkomen.

Doen, lef en ondernemerschap.
Dat zijn de kernkwaliteiten van onze medewerkers.
Niet meer, niet minder.

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Bel met Peter Ronken,
telefoon 06 - 410 63 318
of bezoek onze website
www.aliaspersoneelsdiensten.nl

Wij stropen graag onze mouwen op voor U . . . 

Een nawoord bij de Projectenparade

Reflecteren op de toekomst
En zo bent u aangeland bij de laatste pagina´s van dit bijzondere nummer van Impuls.

U hebt vele succesvolle, inspirerende en innovatieve projecten de revue zien passeren.

En kennisgenomen van de visies van vele ´kopstukken´ op wat ons in het komend jaar te

wachten staat. Met andere woorden: u bent helemaal klaar voor een succesvol 2009.

Het belooft weer een boeiend jaar te worden, vol nieuwe ontwikkelingen. Het is voor

professionals in het lokaal sociaal beleid zaak om goede aanpakken vast te houden en

uit te bouwen. Vandaar de combinatie van voorbeelden en visies die wij hebben gekozen

voor deze Impuls. Geïllustreerd met de tegeltjeswijsheden van Johan Cruyff.

Maar de Projectenparade is niet alleen van papier. Op 28 januari 2009 laten vijfentwintig gemeenten en andere instellingen u zien

waarom hun project werkt. Kom naar deze dynamische bijeenkomst voor nog meer inspiratie en daadkracht. Om alvast een tipje

van de sluier op te lichten: de directeur van de Johan Cruyff foundation, oud-hockeyinternational Carole Thate, opent de parade!

Hiernaast vindt u een uitnodiging voor de Projectenparade met alle praktische informatie. Meld u aan via info@stimulansz.nl.

We zien u dan graag!

Ten slotte: laat u ons weten wat u van dit nummer vindt? En van Impuls in het algemeen? Met uw input kunnen we u

nog beter van dienst zijn met informatie waar u wat aan hebt. Graag uw reactie via mailadres impuls@stimulansz.nl.

Peter van Eekert

hoofdedacteur

JONGEREN
GEZOCHT!
Emma at Work is het uitzendbureau
van het Emma Kinderziekenhuis 
AMC voor chronisch zieke jongeren. 

www.emma-at-work.nl



Dochterbedrijven
www.calderholding.nl

Calder Holding en haar dochters : van Inactief naar Actief
Calder Holding is een op werk, participatie en zorg gerichte landelijke organisatie. Met onze 7 bedrijven en 800 medewerkers bieden we 
een breed scala van diensten op het gebied van arbodienstverlening, loopbaanontwikkeling, reïntegratie, indicatiestelling, inburgering 
en geestelijke gezondheidszorg. De organisatie heeft een landelijke dekking met ruim 50 vestigingen.
Alle bedrijven leveren resultaatgerichte en meetbare dienstverlening vooral gericht op kwetsbare doelgroepen. Meer en meer 
ervaren we de noodzaak om activering gericht op werk, inburgering, maatschappelijke participatie en directe zorgverlening goed 
op elkaar af te stemmen en dat lukt ons. 
Calder Holding werkt voor publieke en private opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn ruim 200 gemeenten in Nederland, de Vlaamse 
Overheid (VDAB), UWV, brancheverenigingen, verzekeraars en zorgkantoren en bedrijven en instellingen Op jaarbasis worden 
zo n 30.000 cliënten naar ons verwezen. Van de dienstverlening maken cliënten uit diverse doelgroepen gebruik. Onze bedrijven 
hebben veel ervaring met werkzoekenden, arbeidsgehandicapten, inburgeraars en zieke werknemers.

Alexander Calder arbeidsintegratie 
“Doel bereikt” dat staat op de kaart die iedereen die een baan heeft gevonden van ons krijgt thuisgestuurd. We zijn een sterke 
partner in het neerzetten van resultaat naar werk, maatschappelijke participatie en inburgering. U staat centraal en de drempel is 
laag. Met intensieve en activerende trajecten en veel creativiteit doen we wat we beloven...:
Alexander Calder arbeidsintegratie is gewoon en toegankelijk. We werken voor 200 gemeentes, UWV en de Vlaamse overheid.
Alexander Calder arbodiensten
Verzuim pak je het best aan via de direct leidinggevende. Dat geeft het meeste resultaat. Maar doen uw leidinggevenden dat ook? 
De neiging om vooral aandacht te geven aan de medewerkers die er wel zijn, is heel menselijk. Het is druk; de organisatie van de 
dagelijkse gang van zaken gaat voor. Dus vergeet je die zieke medewerker of de medewerker die dreigt uit te vallen even...
Alexander Calder arbodiensten ondersteunt uw leidinggevende in zijn taak over het verzuim de baas te worden. Ruim 15.000 
werknemers zijn via hun werkgever aangesloten bij onze arbodienst.
Capabel Taal
Echt ingeburgerd ben je als je meedoet in onze maatschappij. Meedoet in je buurt, de school van je kind, de voetbalclub van je zoon 
en met je collega’s op het werk. Capabel Taal helpt hierbij. Wij hebben een eigen integrale methode ontwikkeld die iedereen die wil 
inburgeren daar op een actieve manier bij helpt. Onze inburgering is praktisch en resultaatgericht.
Capabel Taal is de inburgeringpartner voor ruim 40 gemeentes in Nederland. Capabel Taal is altijd in de buurt.  
AOB compaz
Wat kun je wel? Dat is het motto bij onze dienstverlening of het nu gaat om loopbaandienstverlening en ontwikkeling, fysieke 
mogelijkheden of het spreken van de Nederlandse taal. AOB Compaz maakt inzichtelijk wat iemand ‘wil’ en ‘kan’. Onze 
dienstvelening is gebaseerd op diagnostiek en advies en anticipeert op de eisen die de moderne samenleving stelt.
AOB Compaz is er voor iedereen, voor particulieren, organisaties en bedrijven en gemeenten. 
IWA 
In zeven stappen meester over je eigen leven, een nieuwe impuls! Dat is wat IWA biedt aan jongeren en volwassenen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt: zelf richting geven aan je leven waarin werken en wonen centraal staan. Dit doen we samen met 
anderen en met een intensieve begeleiding, zorg en aandacht.
IWA werkt individueel en in groepen voor gemeenten en UWV. 
Max Ernst
Het kan iedereen overkomen. Eén op de vier Nederlanders heeft last van psychische problemen. Misschien bent u één van deze 
mensen en zoekt u een betrokken en professionele hulpverlener. Bij Max Ernst bent u aan het goede adres. Met u werken wij toe 
naar psychisch evenwicht: snel, deskundig en gericht op resultaat én zonder wachtlijsten!
Max Ernst is een landelijk opererende instelling voor geestelijke gezondheidszorg met 16 vestigingen verspreid over heel 
Nederland. Max Ernst voldoet aan de voorwaarden van de zorgverzekeringen.
Transferpunt werk

Ontdek je kracht! Want wij geloven in de kracht van mensen, kracht motiveert en brengt mensen in actie. Transferpunt Werk is 
gespecialiseerd in het herplaatsen van mensen. Onze medewerkers hebben een passie voor het oplossen van problemen en zijn 
gericht op het doel: werk of ander werk! 
Transferpunt Werk is uw landelijk steunpunt. Wij bemiddelen en herplaatsen uw medewerker die niet verder kan bij uw bedrijf of 
organisatie 
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