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DOEL: Besluiten
De SZW raad heeft advies uitgebracht over Kans en Kracht; het strategisch bedrijfsplan van SZW voor
de jaren 2011 en 2014. Met het antwoord voldoet het college aan de afspraken zoals vastgelegd in de
verordening Cliëntenparticipatie Wwb.



Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Zijlsingel 1, 2013DN Haarlem * Telefoon , telefax
www.haarlem.nl

Geachte leden van de SoZaWe-raad,

Dank voor uw advies inzake het Strategisch Bedrijfsplan SZW. Allereerst ons
excuus voor de korte tijd die u gekregen heeft om een advies te formuleren.
Ondanks dat zijn wij blij dat de SZW raad de belangrijkste uitgangspunten van het
plan onderschrijft.

Wij begrijpen uw zorgen over de positie van de kwetsbare doelgroep in Haarlem als
gevolg van het voorgestelde beleid. Maar er zijn onvoldoende financiële middelen
om deze mensen te blijven ondersteunen zoals dat voorheen het geval was.
Daarnaast laat recent onderzoek van De raad voor Werk en Inkomen zien dat zij
weinig gebaat zijn bij re-integratietrajecten. Ook na intensieve ondersteuning is
betaald werk vaak niet waarschijnlijk.
Dat betekent geenszins dat deze doelgroep in de steek wordt gelaten. Alleen al
omdat het sociaal vangnet in de vorm van de uitkeringsverstrekking blijft bestaan.
Het betekent wel dat andere wegen bewandeld moeten worden om voor deze
doelgroep iets te kunnen betekenen. In het Strategisch bedrijfsplan wordt
voorgesteld verbinding te zoeken met Hof 2.0 en samen te werken met het
welzijnswerk en de hulpverlening. Dit ondanks het feit dat de landelijke
bezuinigingen ook op die terreinen hard aankomen.

Voor de doelgroep met een arbeidsbeperking die aan het werk kan is meer nodig
voor de re-integratie dan alleen de inzet van het instrument loondispensatie. Daar
heeft de SZW raad gelijk in. De middelen voor re-integratie zijn echter uitgeput. De
directe bemiddeling en/of detachering naar werk wordt leidend. Het wegnemen van
de belemmeringen op weg naar werk door middel van een re-integratietraject
behoort tot het verleden. We gaan wel kijken in welke mate het mogelijk is een deel
van de verdiensten van deze klanten te investeren in de eigen re-integratie en
scholing.
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Uw stelt dat wij klanten die niet gemotiveerd zijn niet ondersteunen. Het
uitgangspunt van het strategisch bedrijfsplan is dat mensen een eigen
verantwoordelijk hebben om uit de uitkering te komen. Zij hebben dus eveneens
een eigen verantwoordelijkheid waar het de motivatie betreft. De gemeente heeft
daarbij weinig tot geen oplossend vermogen, maar wel een belangrijke faciliterende
rol. De gemeente biedt haar burgers kansen; indien zij die niet grijpen is de rol van
de overheid voor een groot deel uitgespeeld. Dan rest drang en dwang.
De samenleving kan het zich niet langer veroorloven te investeren in mensen die
niet van plan zijn iets aan hun situatie te veranderen. Laat staan dat daar een traject
aan vooraf moet gaan om eerst het belang aan te tonen de eigen situatie te
veranderen. Tien jaar lang re-integratiebeleid heeft aangetoond dat dat niet werkt.
De gemeente moet er vanuit kunnen gaan dat indien burgers een uitkering
ontvangen zij inzien dat ze er alle belang bij hebben weer aan het werk te gaan.

Tot slot inzake de digitale dienstverlening: voor al onze (toekomstige) klanten die
niet bekend met computers en internet blijft uiteraard de reguliere dienstverlening
bestaan.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

ing. S.M.M. Borgers mr. B.B. Schneiders
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Geacht College,

Vooraf de opmerking dat de SoZaWe-raad door de zeer korte tijd -enkele dagen-
dat wij de gelegenheid hadden te reageren op uw notitie, slechts marginaal kunnen
adviseren. Er heeft geen onderlinge discussie kunnen plaatsvinden en slechts enkele
leden van de SoZaWe-raad hebben per email hun reactie kunnen geven.

De komende jaren staat ook de gemeente Haarlem voor een zeer grote ‘uitdaging’.
Kort gezegd komt her er op neer dat meer taken moeten uitgevoerd, met minder
middelen, in een sterk veranderende omgeving. Een geheel nieuw en vooral
integraal beleid van de gemeente is noodzakelijk om deze ‘uitdaging’ het hoofd te
bieden. Dat uitgangspunt onderschrijven wij als SoZaWe-raad. Aardig overigens
ook om te lezen dat de vraag van onze doelgroep leidend wordt voor de
ondersteuning die de gemeente gaat bieden, en niet andersom zoals tot op heden
klaarblijkelijk gebruikelijk was. Inwoners van Haarlem -burgers zoals u hen noemt-
aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid en daarmee de zelfredzaamheid
bevorderen, is uiteraard eveneens een uitgangspunt waar de SoZaWe-raad achter
staat. Wat ons echter zorgen baart -we hebben het al eerder gezegd- is dat dit beleid
kan leiden tot het in de steek laten van mensen die ondersteuning juist het meest
hard nodig hebben. Zeker gezien de complexe sociale-, economische- en culturele
achterstandssituatie waarin mensen zich kunnen bevinden. We pleiten er dan ook
voor om juist deze groep mensen te blijven ondersteunen in een individuele aanpak.

In het kader van de nieuwe WWNV wordt de taak van de gemeente om mensen met
een arbeidsbeperking van welke aard dan ook, te bemiddelen naar regulier werk
door middel van het toepassen van loondispensatie. Een instrument wat tot in de
jaren tachtig van de vorige eeuw veel werd toegepast en daarna vrijwel geheel uit
de wet geschrapt is. Mogelijk kunnen de ervaringen uit deze periode mee worden
genomen in de uitwerking van deze nieuwe taak voor de gemeente. Duidelijk is in
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elk geval dat bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking veel inzet vraagt
van de bemiddelaar en een zeer individuele benadering. Zowel naar de
werkzoekende als de werkgever. En ook dan zullen vaak meer re-integratie
instrumenten nodig zijn dan alleen de loondispensatie om de afstand tot de ‘vrije’
arbeidsmarkt te overbruggen. Welke uiteraard niet door de werkzoekende zelf
bekostigd kunnen worden.

Mensen die niet gemotiveerd zijn worden niet ondersteund lezen wij. Dat is te kort
door de bocht. U moet zich realiseren dat motivatie geen onafhankelijke grootheid
is. Je hebt het of je hebt het niet. Motivatie is afhankelijk van het perspectief wat
mensen op verbetering van hun situatie hebben. Je kunt niet gemotiveerd zijn voor
iets waar je niet in gelooft. Dat betekent dat er een traject aan vooraf gaat om
mensen het belang aan te tonen hun situatie te veranderen. U kent immers
ongetwijfeld het adagium ‘mensen veranderen alleen als zij er belang bij hebben’.

De dienstverlening van de gemeente zal in hoge mate gedigitaliseerd worden om
kosten te besparen. Op zich een logisch uitgangspunt, de structuur van de gehele
maatschappij verandert immers in die richting. Het probleem is natuurlijk dat er nog
steeds een forse groep mensen is, en met name onder de doelgroepen van SZW,
voor wie computers en internet een onbekend terrein is. Het kan niet de bedoeling
zijn van de gemeente om deze groep mensen uit te sluiten van de dienstverlening.
Dat betekent dat er toch beleid moet worden ontworpen en middelen worden
vrijgemaakt om deze groep mensen bij te scholen. En voor zover dit niet mogelijk
blijkt er toch een ‘menselijke’ dienstverlening moet blijven.

Met inachtneming van de ons beschikbare tijd, laten wij het vooralsnog bij
bovenstaande opmerkingen. We wachten graag de meer concrete uitwerking van uw
strategische plan af.

Namens de SoZaWe-raad, in afwachting van uw antwoord en met vriendelijke
groet,

John van de Gevel,
Voorzitter SoZaWe-raad


