Participatie

Van toonkamer
naar woonkamer
Tijdens de participatietop is er veel aandacht geweest voor het Cmaatschappelijk
meedoen’ van de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook in het bestuursakkoord
tussen VNG en het Rijk staat de onderkant bovenaan. Een deel van die onderkant
vraagt echter om een andere benadering.

Gijsbert van Merk en Eelke Blokker
De economische wind is in de rug gedraaid. De laatste kans

de één-loket-gedachte door middel van het toonkamercon-

rijke uitkeringsgerechtigden zijn voor een groot deel uitge

cept is ‘gearriveerd’, is het tijd om een stap verder te denken.

stroomd via een combinatie van re-integratietrajectenj workfirst en een strenge bewaker aan de poort. De toegangspoort
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is in een aantal gemeenten verbreed met de 'toonkamer’: alle

mer) zijn vindplaatsgerichte activiteiten gericht op het active

re-integratieinstrumenten van het CWI, de sociale dienst

ren van de bekende en onbekende onderkant, noodzakelijk

(GSD) en UWV worden ondergebracht in één multidisciplinair

en bovendien kansrijk. Een aantal voorbeelden in het land

team en zijn bereikbaar via één loket.

laat nu al zien dat het kan.

Vanuit het perspectief van de burger worden instrumenten zo

In Amersfoort gaan ambtenaren bijvoorbeeld vanuit de sociale

adequaat mogelijk ingezet op de individuele situatie. Het minis

dienst de wijken in en bellen bij de bekende onderkant aan

terie van SZW stelt middelen in het vooruitzicht om deze ontwik

om ze over te halen gebruik te maken van hun kans om weer

keling in 2008 te stimuleren in heel Nederland. Als tegelijkertijd

volwaardig mee te doen. En een aantal mensen grijpt die kans.

de ontschotting van middelen in 2009 wordt doorgevoerd, dan

Een werkvoorziening voor de onderkant in Zwolle wordt op

kunnen de multidisciplinaire teams verbluffende resultaten

een dusdanige wijze gefinancierd, dat zowel de bekende

behalen voor een groot deel van de doelgroepen die een beroep

onderkant via de sociale dienst aan de slag kan via een work-

doet op de inkomensvoorzieningen.

firsttraject, maar ook de onbekende psychiatrische patiënt

jqaas(. Jg één-loket-gedachte (lees: de toonka

van de regionale instelling voor begeleid wonen kan er terecht,
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of de individuele dakloze jongere. Dat is bijzonder, omdat de

bereikt echter ook dat ene loket niet. Die strandt in het woud

meeste werkvoorzieningen slechts plaats bieden aan één

van zijn eigen problemen en dito regelingen waarop hij een

beperkte doelgroep die in het kader van een bepaalde wet

beroep zou kunnen doen. Denk aan problemen en regelingen

(WWB, AWBZ, WMO) een status of indicatie heeft.

op het gebied van zorg, welzijn, wonen, schuldenproblematiek

Via microkredieten, zonder al te veel randvoorwaardelijke

en verplichtingen bij Justitie. Daarnaast kan het ook ‘simpel

rompslomp, wordt het mogelijk om ontluikend ondernemer

weg’ uit schaamte of onwetendheid zijn.

schap te stimuleren. Onder andere de gemeentelijke krediet

Dat is de onderkant die in de bestanden van de GSD boven

bank in Emmen ontwikkelt dat op dit moment.

komt drijven, maar ook de onderkant die voor de GSD hele
maal niet zichtbaar is. Omdat ze nooit het loket hebben

Netwerken Ongeacht
„
.
, .
de inhoud van de innovatieve

bereikt of willen bereiken. Die groep keert zich niet per se af

maatregelen, waarvan iedere stad zijn eigen voorbeeld heeft, zijn

van participatie, maar heeft een andere benadering nodig. Nu

deze 'vindplaatsgerichte’ activiteiten gebaat bij intensieve verbin-
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dingen en netwerken. Kortom: met naar buiten gaan. Daar is

toestand van de verzorgingsstaat spiegelen: de WMO, de

dan ook de winst te behalen. Netwerken met wijkagenten, woon-

WWB, WSW, WEB WI, het Stedelijk Kompas en de conjunc

consulenten, huismeesters, wijkmanagers, wijkbeheerders,

tuur zijn de brokstukken. Juist nu kunnen gemeenten die

maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, leraren, huisartsen

met elkaar laten reageren (zonder oerknal!) vanuit de rol van

desnoods, maken de vindplaatsgerichte aanpak haalbaar.

katalysator, met als uiteindelijk resultaat een nieuwe ‘inclu

Om die netwerken te kunnen ontwikkelen zijn beleidsmatige

sieve’ sociale dienst. Eentje met één loket, maar ook eentje die

bruggen noodzakelijk met welzijn, onderwijs, armoede, econo

op zoek gaat, naar buiten gaat.

mie, veiligheid, wijkgericht werken en wonen. Een gezamenlijke

Deze sociale dienst zorgt - als uitvoerder - voor de verbindingen

visie op de te behalen doelstellingen en de daarbij in te zetten

tussen zorg, welzijn, werk, onderwijs, wonen, inkomen. De inclu

instrumenten blijft toch de basis waarop een eenduidige aan-

sieve sociale dienst moet worden gefaciliteerd door één inclusief

pak stoelt. Dat wil niet zeggen dat er niet alvast met een aantal

projectministerie dat bestaat uit meerdere (projectjministeries

projecten gestart kan worden, die in samenhang te brengen en

die zich bezig houden met de verheffing van mensen. Bijvoorbeeld

daarmee de bewijslast te leveren dat de vindplaatsgerichte aan

WWI, SZW en VWS moeten de handen ineen slaan.

pak werkt. Sterker nog, dat zou dé basis moeten zijn voor een
uitvoeringsgerichte en realistische visie. Een dergelijke aanpak

Uitstroom

valt of staat tenslotte met bezielde medewerkers, aangestuurd

arbeidsmarktbeleid is in de basis precies hetzelfde: met name

en ruimte krijgend vanuit al die genoemde beleidsterreinen.

de 56 voortrekkersgemeenten benaderen werkgevers, SUWI-

eigenlijk willen wij niets nieuws. Regionaal

partners, onderwijsinstellingen en koepelorganisaties met

Werk, zorg en onderwijs wij hebbtn icn beeld bij

een regionale bril op, vormen daarmee netwerken en starten

de wereld na(ast) de één-loket-gedachte (lees: de toonkamer),

projecten die het mogelijk maken om mensen aan het werk te

die gericht is op het verbinden van beleidsterreinen en tegelij

krijgen, te houden of ze te laten participeren. Deze intensieve

kertijd op het bereik van de onderkant van de arbeidsmarkt.

inzet op netwerken is gericht op uitstroom. Logisch.

Uitvoering en visie ondersteunen elkaar door ze gelijktijdig
op te starten in verschillende proefopstellingen in het land.

Instroom

Wij hebben een naar buiten gerichte, inclusieve sociale dienst

loslaten op het binnenhalen van mensen. Vorm netwerken met

voor ogen, die de spil is van het sociaal beleid van een regio of

de professionals op de vindplaatsen van je blinde vlek: de dag

Qemeent:erl kunnen een identieke werkwijze

gemeente. Juist omdat de sociale dienst iets concreets heeft te

opvang, de nachtopvang, de begeleid-wonen-voorzieningen, de

bieden; namelijk inkomen(sondersteuning) en ondersteuning

woningcorporaties, huisartsen, jongerenwerkers, wijkagenten,

bij het vinden van werk, zorg en onderwijs. Misschien moeten

wijkmanagers, wijkbeheerders, de OGGZ, de regionale gevange

we wel werken aan regionale centra voor leren, werken en

nis, het algemeen maatschappelijk werk. Dat zijn allemaal pro

inkomen (CLWTs).

fessionals die achter de voordeur komen van mensen die de

Samen met alle mogelijke partners in de stad kan de sociale

sociale dienst niet kent, maar die ze wel kan helpen. Want, wat

dienst het sociale en economische klimaat in de stad bepalen.

de gemiddelde hulpverlener ontbeert, heeft de sociale dienst te

Niet alleen op papier. Juist door de handen uit de mouwen te

bieden: een inkomen, een opleiding, een dagbesteding.

steken, te investeren in netwerken en niet te schromen om

De mores van sociale diensten draait dan voor een gedeelte om:

een stap(je) verder te zetten en de nek uit te steken.

op dit moment zijn alle pijlen gericht op uitstroom van bij
standsgerechtigden, dus op vermindering van de klanten.

Gemeenten als katalysator
„
'
De verzorgingsstaat

Weliswaar zet de uitstroom van WWB’ers door, maar tegelijker

in Nederland zit op dit moment in een transitiefase die deze

tijd worden andere doelgroepen binnengehaald.

kansrijke vernieuwing mogelijk maakt. Wij lichten dit toe
aan de hand van de equilibriumtheorie.

Sociale diensten kunnen een sociale sleutelpositie innemen als

Deze evolutietheorie verklaart simpel gezegd dat de evolutie

ze zich van achter de toonkamer ook gaan bewegen richting de

geen lineair proces is geweest, maar dat er steeds een aantal

woonkamer.

■■

brokstukken met elkaar reageerde in een oerknal, waardoor
nieuwe soorten van leven ontstonden. Daaraan kunnen we de
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zijn adviseurs bij BMC.
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