Participatie

Breda creatief aan de slag

Weg met de koppelbazen!
Gijsbert van Herk en Irene Thuis

Het jaar 2010 was voor veel gemeenten een jaar van onzekerheden. De gemeen
teraadsverkiezingen in het voorjaar zorgden ervoor dat beleidsplannen moesten
wachten totdat er een nieuw college van B&W en een nieuwe gemeenteraad was
geïnstalleerd. En in veel gemeenten leidden dezelfde verkiezingen tot een behoorlijke
verandering van politieke kleur.

Vervolgens kwamen er landelijke verkiezingen gevolgd door

is men feitelijk al vanaf 2009 bezig met een innovatieslag om

een langdurig formatieproces. En tijdens dit proces de vraag

zich voor te bereiden op een forse taakstelling.

‘gaan >ve linksom of rechtsom?’. Waar wat minder onzeker

Ten aanzien van de Wmo werd in 2010 besloten om zonder

heid over bestond, was dat er fors bezuinigd zou moeten wor

kaasschaaf maar met creativiteit de benodigde bezuiniging

den. Enerzijds een dreiging, omdat lang onduidelijk bleef wat

tegemoet te treden.

de vermoedelijke omvang van de bezuiniging zou moeten zijn.

De resultaten tot nu toe zijn hoogst interessant, maar doen

Anderzijds ook wel een reële verwachting omdat er vanwege de

tegelijkertijd het nodig stof opwaaien. Want het blijkt voor

economische crisis her en der financiële gaten zijn gevallen.

een aantal partijen toch wel schrikken te zijn als de gemeente
de ‘bekende paden’ verlaat. Maar, zegt Gijsbert van Herk,

Creativiteit@Breda ,DBezuinigen ,.
, .
, ,,
biedt kansen; net

directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente

gaat niet om bezuinigen, maar om strategische heroverwe

Breda: ‘je moet dingen op een vernieuwende, creatieve manier

gingen’. Deze kreten halen de negatieve lading van de bezui

aanpakken. Als je de dingen doet zoals men van de overheid

niging af en nodigen uit tot creativiteit. Want dat is nodig

gewend is, dan lukt het niet om zoveel te bezuinigen. En daar

om ‘meer te doen met minder’. Eveneens een kreet die we re

bij is belangrijk: gewoon doen, en niet met de insteek bezuini

gelmatig tegenkomen. En gelukkig zijn er ook gemeenten die

gen, maar die van innoveren’.

daadwerkelijk tot vernieuwende ideeën komen, dankzij het
loslaten van oude gewoonten en het breken met tradities.

Alfacheque@Breda Qp het gebied m de Wmo

Binnen het speelveld van de sociale zekerheid en maatschap

heeft de gemeente Breda besloten om de zogenoemde Alfa-

pelijke ontwikkeling zijn de re-integratie (Participatiebudget)

cheques per 1 januari 2011 te gaan invoeren. Overigens een

en de Wmo de grootste kostenposten, naast de reguliere uit

product dat niet geheel door de gemeente zelf ontwikkeld

keringen. Zelfs in middelgrote gemeenten gaat het over mil

is. Het basisprincipe is ontwikkeld door de buurgemeente

joenen. Het loont al snel om op deze twee thema’s de zaken

Tilburg.

anders aan te pakken.
In de gemeente Breda (circa 180.000 inwoners) is dit proces

Met behulp van Alfacheques ontstaat er een derde keuze

voortvarend opgepakt. Op het gebied van werk en re-integratie

mogelijkheid voor mensen die behoefte hebben aan lichte
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Wethouder Cees Meeuwis reikt op 28 januari de eerste Alfacheque uit aan mevrouw A.P. Vissers-Hoeve

huishoudelijke hulp (HBH1). Naast de opties ‘zorg in natu-

Voor de gemeente pakt deze constructie ook veel goedkoper

ra’ en het reguliere persoonsgebonden budget kan men kie

uit. De tarieven van de Alfacheques zijn beduidend lager dan

zen voor de Alfacheque. Hiermee kan men rechtstreeks een

die van de zorginstellingen. Er hoeven tenslotte nauwelijks

Alfahulp inhuren. De gemeente ondersteunt, via de aparte

overheadkosten te worden betaald.

organisatie ‘Alfacheque Breda’ met het zoeken naar de juiste

En in een stad als Breda (en ook Tilburg) levert dit al redelijk

hulp voor de klant.

snel tonnen aan besparingen op. Men hoopt zelfs te zijner

Volgens de berichtgeving bij de lancering van het werken

tijd enkele miljoenen te bezuinigen.

met Alfachecks, leidt de inzet er van tot vele voordelen. Het

Verantwoordelijk wethouder Cees Meeuwis (SoZaWe, sw,

is voor de klant makkelijk omdat deze bij de uitvoering van

welzijn en economie, citymarketing) is dan ook blij met dit

de werkgeverstaken wordt ondersteund door de organisatie

instrument. 'Het mes snijdt aan vele kanten.

Alfacheque Breda.

De klant krijgt de regie over zijn of haar eigen huishoudelijke

De klant krijgt meer regie en meer keuzevrijheid om invul

verzorging en bepaalt bijvoorbeeld zelf het tijdstip waarop

ling te geven aan de geïndiceerde zorg. De Alfahulp kan als

men het werk gedaan wil hebben.

Alfahulp blijven werken of weer in deze constructie aan het

De Alfahulp kan aan de slag blijven. En uiteindelijk wordt de

werk gaan. Door de laatste wetswijziging van de Wmo per

zorg goedkoper, met behoud van kwaliteit’.

1 januari 2010 was het namelijk verboden voor zorginstellin

Prangende vraag is natuurlijk of de klant een slechtere

gen om Alfahulpen in te zetten voor de levering van zorg in

dienstverlening krijgt als de kosten lager zijn? Dat is name

natura. Een aantal Alfahulpen zijn om die reden dan ook een

lijk vaak de eerste gedachte. En in de pers werd gesugge

dienstverband met een Thuiszorginstelling aangegaan.

reerd dat een klant door de gemeente wel in de richting van
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Alfacheque er meteen meerdere Kamervragen vanuit verschil
lende hoeken werden gesteld.
In een artikel in Binnenlands Bestuur (november 2010) werd
zelfs gesproken over een 'truc van gemeenten om Alfahulpen
in te kunnen zetten’.
Het lijkt een beetje de omgekeerde wereld. Het zal toch niet
de bedoeling zijn dat de gemeente er is om de duurdere zorg
instelling en dure voorzieningen in stand te houden? Daar
was de marktwerking toch niet voor bedoeld? Of mag de
gemeente niet ‘meespelen’ op dit vlak van de marktwerking?
De Bredase zorginstellingen hebben, na een aanvankelijk wat
afhoudende en argwanende houding, in ieder geval inmiddels
gekozen voor constructiefmeedenken met de gemeente over het
vraagstuk van lagere budgetten en benodigde bezuinigingen

Leerwerkbedrijf@Breda Ook
„ ,

,

,.

op het vlak van re

ïntegratie en participatie heeft de gemeente Breda vernieu

Shoppen: auto droppen

wende concepten ontwikkeld waarbij de gemeente zelf, als

In de periode van februari tot en met eind april, heeft de

werkgever en als ‘leverancier van werkzoekenden’, een belang

gemeente Breda proefgedraaid met een nieuwe vorm

rijke rol speelt.

van parkeerservice: Valet Parking@Breda.

Aanleiding en doelstelling zijn een stevige, lokale en landelijke

Bezoekers van de stad die graag een paar uurtjes komen

bezuiniging op de kosten van de arbeidsparticipatie. Maar als

shoppen of op andere wijze van het gastvrije Breda wil

belangrijkste drijfveer geldt de visie dat de gemeente zelf, net zo

len genieten, kunnen hun auto afleveren bij een van de

goed en tegen een lager kostenplaatje, de gewenste resultaten

medewerkers aan de Oude Vest, hartje binnenstad

kan behalen, zonder tussenkomst van allerlei externe partijen.

Breda. Dit zijn mensen die een uitkering ontvangen van
de gemeente en op deze manier weer aan het arbeids

Iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt in de gemeente

proces meedoen.

Breda, wordt geacht daarvoor een tegenprestatie te leveren.

De auto wordt naar een veilige parkeerplaats gebracht

Dat kan onder andere in het leerwerkbedrijf. Belangrijk ele

en op het afgesproken tijdstip weer bij de eigenaar

ment van het vernieuwende concept is, dat in tegenstelling

afgeleverd. En dat tegen beperkte kosten.

tot de vele bekende Work First voorbeelden, er in Breda voor

Het mes snijdt hier dus zelfs aan drie kanten. Het verho

gekozen is om veel werk van de eigen gemeentelijke concern

gen van het serviceniveau aan de bezoekers van de bin

onderdelen in te brengen. Hiervoor wordt een eigen organi

nenstad van Breda; het bevorderen van de arbeidsparti

satie opgericht waar de werkzoekenden aan de slag gaan met

cipatie van mensen met een uitkering en voor de

behoud van uitkering.

auto-eigenaren geen gedoe met eindeloos rondjes rij

De concernonderdelen kunnen het personeel bij het leerwerkbe

den om een goed parkeerplekje te vinden.

drijf inlenen. De werkzaamheden, die variëren van groenonder
houd, schilderwerk, schoonmaak, postbezorging et cetera wor
den nu nog door de gemeente elders op de ‘markt1 ingekocht en
dat is dan niet meer ndclig. Zodoende ontstaat er een inverdienef

zevrijheid voor de klant dan nog wel voldoende geborgd?

fect; een extra ‘derde geldstroom’ die beschikbaar komt waardoor

Mag de gemeente de zorginstelling eigenlijk wel buitenspel

middelen vrijgespeeld kunnen worden om maximaal in te zetten

zetten?

op de werkgeversbenadering, training on the job en jobhunting.

Opvallend is in ieder geval dat kort na de publicatie van

Overigens blijft de inkoop bij het sw-bedrijf wel gehandhaafd,

de gemeente Breda over de plannen met betrekking tot de

al zie je nu al dat de organisaties sociale werkvoorziening en
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sociale zaken in elkaar aan het overlopen zijn. Wat de nieuwe
‘één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt’ ook
moge worden, de lokale organisatiestructuur is al zo vloei
baar dat het ‘simpel invoegen’ is.
De eerste vraag die bovenkomt en natuurlijk ook veel gesteld
zal gaan worden als het concept helemaal op poten is gezet, is
die van de verdringing van arbeidskrachten aan de onderkant
van de reguliere arbeidsmarkt. Br wordt tenslotte werk weg
gehaald in de ‘markt’. Maar ook hier kan dan feitelijk dezelfde
tegenvraag gesteld worden. Moet de gemeente er dan maar voor
kiezen om meer kosten te maken voor uitkeringen en dure reintegratietrajecten terwijl het eigenlijk goedkoper kan?
Bovendien kloppen de marktpartijen zelfs terug aan de deur
voor door de gemeente getraind personeel met de juiste werknemersvaardigheden. Dat is toch erg aantrekkelijk in een
steeds krappere arbeidsmarkt.

Baan Bonus@Bre(te Op
„ ,1 januari
.
, , . ,
jongstleden is de
gemeente Breda begonnen met het verstrekken van zoge
noemde ‘Baanbonussen’. Op basis van een tijdelijke stimule-

Markt in Breda

ringsregeling worden werkgevers geprikkeld om uitkerings
gerechtigden een plek op de arbeidsmarkt te bieden. Daarbij

schap. Zelf doen wat ook zelf kan. Ingegeven door de dwin

zijn in de eenvoudige regeling een aantal randvoorwaarden

gende noodzaak tot bezuiniging maar ook vanuit een visie op

opgenomen die er voor zorgen dat er voor alle partijen sprake

het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

is van financieel voordeel.

Het overdragen van verantwoordelijkheid en geld aan ‘kop

De gemeente Breda bespaart uitkeringsgelden; de werkgever

pelbazen’, aan externe partijen en tussenpersonen die andere

ontvangt een bonus en de uitkeringsgerechtigde krijgt salaris.

belangen hebben en die niet altijd te beïnvloeden zijn, wordt

En heeft weer een betaalde baan!

waar mogelijk teruggedraaid.

Op zich lijkt dit wellicht niet zo’n bijzonder concept. Maar

Natuurlijk blijft samenwerking belangrijk. De overheid kan

opvallend is wel dat de gemeente Breda deze actie zelf uit

niet alleen de vraagstukken met betrekking tot zorg of re

voert. Dit los van de reguliere activiteiten van de werkcoaches

ïntegratie en participatie oplossen. Daar zijn vele partijen

van UWV en de eigen sociale dienst.

bij nodig. Maar het is wel van belang dat de gemeentelijke

Werkgevers worden opgeroepen hun vacature rechtstreeks

overheid, zoals de gemeente Breda, het initiatief neemt en de

bij de gemeente (contactpersoon Baan Bonus) aan te melden.

verantwoordelijkheid om te zorgen dat de burgers op een zo

Aan de hand van de vacaturetekst vindt een selectie plaats

efficiënt mogelijke wijze, de best denkbare dienstverlening

van geschikte uitkeringsgerechtigden waaruit de werkgever

krijgen. Veelal is een tussenpersoon dan overbodig 1

I ■

een keuze kan maken. Simpel en snel! Zonder veel gedoe. De

is directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid

bonus wordt uitbetaald na inlevering (en dat kan ook digi

Gijsbert van Herk

taal!) van de loonstroken.

gemeente Breda. Irene Thuis is redacteur van Sociaal Bestek

Een eerste tiental matches zijn zeer snel na de start van de

cn

regeling al gemaakt en de eerste uitstroom uit de uitkering

www.bredabestebinnenstad.nl,mnv.baanbonusbreda.nl,

heeft dus ook al plaatsgevonden.

mnv.alfachequebreda.nl

Valetparking&Breda De gme Bredi kiest tr

Meer informatie? Kijk op www.kennisbanksocialezaken.nl

voor om meer invulling te geven aan het eigen ondernemer-
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