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Verschillende gemeenten zoeken de grenzen van de wetgeving op om hun burgers
beter van dienst te zijn binnen de sociale zekerheid. Zij vinden onder andere dat
een strikte uitvoering van de Participatiewet hen belemmert in het activeren van
de mensen die in de bijstand zitten.
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Een van de vaandeldragers in deze beweging is de gemeente Groningen.
Groningen zet spraakmakende experimenten op in de bijstand en de
schuldhulpverlening en heeft ook haar inkomensdienstverlening drastisch
veranderd. Dit alles vanuit een visie die gebaseerd is op ‘vertrouwen, maatwerk
en regie’. Wat houdt deze Groninger aanpak in? Wat zijn de ervaringen, voor
zowel de cliënten als de medewerkers? En is de Groninger aanpak ook elders in
het land toepasbaar? Samen met andere gemeenten wil de stad aantonen dat een
aanpak gericht op vertrouwen, maatwerk en regie werkt.
Groninger bijstandsgerechtigden die vorig jaar
een brief kregen van de gemeente met de vraag
of ze bereid waren een goed gesprek aan te gaan,
knipperden wel even met hun ogen. De gemeente

wil met mij praten? Terwijl ik al een aantal jaren
in de bijstand zit? De gemeente die altijd zegt dat
ze niets voor mij kunnen doen? Van wie ik alleen
een brief krijg als er problemen zijn of dreigen?
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n nu wil de gemeente bij me thuis
langskomen om te praten over wat ik
belangrijk vind en wat ik zou willen?
Ja, het stond er echt. Natuurlijk, er waren
bijstandsgerechtigden die hun schouders
ophaalden en de brief in de oudpapierbak
gooiden. Maar er waren ook veel
bijstandsgerechtigden die nieuwsgierig waren.
En die blij waren met de uitgestoken hand van
de gemeente. Want wie zich al jarenlang niet
gezien voelt, kan zich aangesproken voelen
door een brief waaruit interesse en vertrouwen
spreekt.

De cijfers onderstrepen deze minder
bekende kant van Groningen. Groningen
telt ongeveer 200.000 inwoners, verdeeld
over zo’n 125.000 huishoudens. Uit de
gemeentelijke Armoedemonitor 2016, een
jaarlijkse uitgave van Bureau Onderzoek
en Statistiek, blijkt dat ongeveer één op de
zeven huishoudens in Groningen (16.921
huishoudens, 13,5 procent) in armoede leeft.
Van armoede is sprake als een huishouden
beschikt over minder dan 110 procent van
het wettelijke minimum. Deze schatting is
gebaseerd op de gemeentelijke gegevens
over uitkeringen, schuldhulpverlening en
inkomensondersteunende maatregelen.
Omdat de gemeente geen toegang heeft tot
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Het bekende beeld van
Groningen is dat van bruisende
studentenstad, waar altijd
iets te beleven valt en waar
de kroegen geen sluitingstijd
kennen. Groningen is ook een

stad met veel armoede, waar weinig banen
zijn voor laaggeschoolde mensen en waar de
voedselbank bitterhard nodig is.
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Om het Groningse beeld in landelijk perspectief te plaatsen, pakken we
9.000voor de Statistiek (CBS) erbij.
de cijfers van het Centraal Bureau
Het CBS zet het aantal bijstandsgerechtigden af tegen de inwoners van
15 jaar tot AOW- leeftijd (beroepsbevolking). Zo berekend telt Groningen
(per eind juni 2016) 73 bijstandsgerechtigden per 1.000 inwoners. Daarmee
staat Groningen zesde op de ranglijst van 100.000-plus-gemeenten.
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Kijken we puur naar de
bijstand, dan gaat het in
Groningen in 2016 om
11.103 huishoudens.
In 2012 ontvingen
9.560 huishoudens een
bijstandsuitkering.
Sindsdien is in Groningen
het aantal huishoudens met
een bijstandsuitkering elk
jaar toegenomen, zoals
blijkt uit de grafiek.
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de inkomensgegevens, wordt
vermoed dat het werkelijke
percentage Groningers in de
armoede nog hoger is. Vooral
oudere mensen blijven hierdoor
nog buiten beeld.
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Niet alleen het aantal ontvangers, ook de gemiddelde bijstandsduur neemt toe, blijkt
uit cijfers van de gemeente Groningen (bron: Gronometer). In 2010 had 55 procent van
de huishoudens in Groningen drie jaar of langer een uitkering, in 2017 is dat gestegen tot
62 procent. Vooral de laatste drie jaar neemt het aandeel langdurige bijstandsgerechtigden toe.
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Dat is een opvallende analyse, want de
Participatiewet, waar de bijstand toe
behoort, moet er juist voor zorgen dat meer
mensen werk vinden. De gemeenten zijn
er verantwoordelijk voor dat iedereen die
kan werken aan de slag gaat en waar nodig
ondersteund wordt. Hiervoor krijgen de
gemeenten budget van de Rijksoverheid.
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“Bijstand is drijfzand”,
concludeert Mattias Gijsbertsen, de
Groningse wethouder van Sociale
Zaken. “Wie er eenmaal in zit,
komt er moeilijk weer uit.”
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De wet waaronder de bijstandsuitkeringen
vallen, is al diverse malen van naam
veranderd, maar de kern is sinds de jaren
zestig onveranderd. Bijstand is een vangnet
voor wie niet zelf in zijn levensonderhoud
kan voorzien. Het Rijk heeft hiervoor strakke
bijstandsnormen opgesteld. Wie bijstand
ontvangt, is verplicht werk te zoeken en moet
werk aanvaarden als dat wordt aangeboden.
Wat de laatste jaren wel is veranderd, is de
sterkere nadruk op handhaving. Gemeenten
moeten strenger controleren of de uitkering
rechtmatig is en zo nodig harder optreden.
Ongewenst neveneffect van strakke handhaving
is dat mensen in sommige gevallen hun
netwerk verliezen, waardoor de afstand tot
werk groter wordt. Bijstandsgerechtigden
zijn sinds 2015 verplicht een tegenprestatie
te leveren voor hun uitkering, al hebben de
gemeenten enige vrijheid in de wijze waarop
ze dit invullen.
Mattias Gijsbertsen
| Groningen sociaal innovatief
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at Groningers steeds langer in de bijstand
Voorzichtig
zitten, is natuurlijk voor een deel te
als zzp’er aan de
verklaren uit de situatie op de Groningse
slag, om te bekijken of je
arbeidsmarkt, erkent Gijsbertsen. “Laten we
idee levensvatbaar is? Dat kan
eerlijk zijn. In Groningen zijn niet tienduizend
niet, want je mag niets bijverdienen.
passende vacatures. Duizenden mensen die nu in
Een aantal dagen per week vrijwilligerswerk
de bijstand zitten, hebben geen directe kans op
verrichten om nuttige ervaring op te doen en
werk.” Maar volgens hem is de manier waarop
je netwerk te vergroten? Kan ook niet zomaar,
de bijstand in Nederland is georganiseerd, een
want je moet beschikbaar blijven voor de
deel van het probleem. “Het bijstandssysteem is
arbeidsmarkt.”
er onvoldoende op gericht om de mensen die erin
zitten, een zetje omhoog te geven. Bijstand is een
Het systeem is volgens Gijsbertsen ook
‘one-size-fits-all-systeem’. De 10.000 mensen
psychologisch ineffectief. “Dit is in veel
die bij ons in de bijstand zitten, zijn mensen
gevallen niet de manier om mensen te motiveren
met verschillende achtergronden, opleidingen,
financieel onafhankelijk te worden. Het
ervaringen, talenten, beperkingen en
bestraffen van slecht gedrag staat
wensen. Hen activeren vraagt om
centraal. Het is gebaseerd op
maatwerk. Dat is nu onvoldoende
wantrouwen, controles en het
mogelijk. Het hele systeem
Het hele systeem
opsporen van fraude, terwijl de
gaat uit van twee opties: of
gaat uit van twee
meeste mensen van goede wil
je hebt een voltijd baan of
opties: of je hebt een
zijn. Ze zijn murw geworden
je bent werkzoekend. Dat is
en bang iets te doen wat niet
achterhaald. Tegenwoordig
voltijd baan of je bent
mag. Ze schrikken van een
zijn er veel mensen die
werkzoekend. Dat is
envelop van de gemeente, want
part time willen werken, of
achterhaald.
dat kan alleen maar slecht nieuws
bijvoorbeeld een baan willen
betekenen en dit leidt tot stress.”
combineren met het werken als
zelfstandige.
Tientallen gemeenten, waaronder Groningen
hebben interesse in een nieuwe methode voor
De huidige vorm van bijstand houdt daar geen
armoedebestrijding: Mobility Mentoring. De
rekening mee. Het systeem is hoofdzakelijk
gedachte achter deze in de VS succesvolle
gericht op het vinden van voltijds betaald werk,
aanpak is dat de weg om blijvend uit armoede
met name in loondienst. Maar voor veel mensen
te komen, begint met het wegnemen van stress
in de bijstand is die sprong te groot. Zij zijn
door mensen bij de hand te nemen in plaats van
gebaat bij tussenstappen om te participeren of
sancties op te leggen. Ook de Wereldbank noemt
om financieel zelfstandig te worden. Maar dit
Mobility Mentoring een veelbelovende aanpak.
systeem beloont zulke tussenstappen volstrekt niet.
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In het sociale domein begint dat volgens
Gijsbertsen met ‘ken uw klant’. “Wie is de
persoon die ooit in de bijstand is geraakt? Wat
is er aan de hand, wat is zijn achtergrond, welke
opleiding heeft hij gehad? Zijn er bepaalde
belemmeringen om aan het werk te gaan? En wat
wil hij of zij eigenlijk? Want onze ervaring is dat
veel mensen echt wel stappen willen zetten. We
sluiten aan bij hun eigen motivatie. We benaderen
mensen in eerste instantie positief. Vertrouwen
in de ander is voor ons de basis. Pas als dat
vertrouwen beschaamd wordt, kun je daar je
benadering op aanpassen. Het is dan de kunst die
motivatie zo te richten dat ze op weg gaan naar
zelfstandigheid.”

Buurman-argument
Vertrouwen, maatwerk, regie.
Het klinkt eigenlijk vrij simpel.
Waarom gebeurt het nu in
Nederland zo weinig?
“Het valt me op dat onze aanpak vaak in een
politiek links-rechts-frame wordt geplaatst. ‘De
wethouder is van GroenLinks, dus die aanpak
is ook links’. Volgens mij is deze aanpak niet
ideologisch, maar juist heel pragmatisch. We
zoeken gewoon naar de beste manier om mensen
aan het werk te helpen. Gesprekken over deze
aanpak lopen vaak uit op een discussie over
waarden en mensbeeld. Wat is eerlijk? Ik noem
dat het buurman-argument’: het is niet eerlijk
om persoon A te helpen als persoon B het zelf
oplost. Maar ik kijk graag naar het resultaat. Als
je iedereen gelijke hulp aanbiedt, terwijl de een

Eigen regie
Gijsbertsen vindt dat mensen meer invloed
moeten krijgen op hun eigen traject. “We willen
het beleid niet vóór de doelgroep maken, maar
mét de doelgroep. Geef ze zelf de regie in
handen. Veel mensen weten heel goed zelf wat
ze willen of waar ze aan willen werken. Zelf
verantwoordelijk zijn stimuleert ook enorm.”
| Groningen sociaal innovatief
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e stad Groningen pleit ervoor cliënten
ondersteuning op maat te geven om
actief, gezond en financieel zelfstandig
te worden. Gijsbertsen: “Laten we dat maar de
‘Groninger aanpak’ noemen. De basis hiervoor
is gelegd in het collegeakkoord (2014) van de
coalitiepartners D66, PvdA, GroenLinks en
VVD. Als gemeente willen we meer uitgaan
van vertrouwen en meer rekening houden met
individuele omstandigheden. We kiezen voor een
mensgerichter benadering.”
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“Zelf verantwoordelijk zijn stimuleert enorm.”
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mensen. Er staan ook voordelen tegenover. Onze
aanpak is erop gericht dat meer mensen hun eigen
inkomen, of een deel ervan, kunnen genereren.
Dat betekent lagere uitkeringen. Ook besteden
wij minder geld aan handhaving. Mensen die
aantoonbaar van
goede wil zijn,
Maar levert
“Volgens mij is deze aanpak
hoef je niet te
deze aanpak dan
controleren, of
inderdaad een
niet ideologisch, maar juist
veel minder.
besparing op? Het
heel
pragmatisch”
Verder leidt onze
lijkt er toch op dat
aanpak als het
de maatwerkaanpak
goed is tot minder
meer geld kost dan
administratie, minder bureaucratie. Ook dat
de door de wethouder zo verfoeide one-sizescheelt. Voor de samenleving is het interessant
fits-all? “Vooropgesteld: we staan nog aan het
dat onze aanpak erop gericht is dat mensen
begin. We zijn nog aan het onderzoeken of een
minder een beroep hoeven te doen op zorg en
andere benadering andere resultaten oplevert.
ondersteuning. Ze worden gezonder en hebben
Maar het klopt dat een individuele benadering
dus lagere ziektekosten. Onze aanpak is kortom de
duurder is. Niet alleen in de bijstand, maar ook
moeite van het onderzoeken waard.”
in de schuldhulpverlening. Je investeert meer in
dat niet nodig heeft en de ander juist méér hulp
wil krijgen, dan belemmert je dat in de meest
effectieve aanpak. En de meest effectieve aanpak,
dat levert het meeste geld op, dat zou iedereen
moeten aanspreken.”
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ie niet uit de bijstand kan komen
via het vinden van een baan, kan
misschien voor zichzelf beginnen.
De huidige bijstandsregels sluiten deze
mogelijkheid uit, terwijl vandaag de dag
steeds meer mensen als zzp’er de
kost verdienen. Om antwoord
te krijgen op de vraag of het
opzetten van een eigen
onderneming een effectieve
manier is om uit de bijstand
te komen, is de gemeente
Groningen in 2015 gestart
met de pilot Parttime
ondernemen in de bijstand. In
totaal 110 bijstandsgerechtigden
deden vrijwillig mee. Zij kregen
15 maanden de kans hun talenten in te zetten
voor het verwerven van inkomsten, door te
beginnen als bijvoorbeeld fietsenreparateur,
vertaler, schoonheidsspecialist of hovenier.

Ongeveer een derde van de deelnemers (30%)
wist inderdaad winst te genereren, gemiddeld

Na aftrek van de kosten die de gemeente
voor het experiment heeft gemaakt,
resteert een batig saldo van
€ 50.000. Andere gemeenten
die experimenteerden met een
soortgelijk project, hebben
dezelfde ervaringen. De baten van
de inkomsten (uit zelfstandigheid
en door de uitstroom van mensen)
wegen ruimschoots op tegen de
kosten van de begeleiding. Ook voor de
deelnemers die geen winst hebben gemaakt
of een baan in loondienst hebben gevonden,
was het project waardevol. Ze hebben
werknemersvaardigheden opgedaan en in veel
gevallen hebben ze meer inzicht gekregen in
hun eigen talenten en tekortkomingen. Reden
genoeg voor de gemeente om er regulier beleid
van te maken.

>>
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€ 1.530 per jaar. Daarnaast stroomden er
18 deelnemers (16%) uit naar werk in loondienst.
In totaal bespaarde de gemeente Groningen
hiermee € 130.000 op het BUIG-budget.
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“Ik weet heel goed

wat ik wil”
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Mousmé Brocaar is een van de deelnemers van Parttime ondernemen in de bijstand.
Ze heeft de opleiding zang en jazz aan het conservatorium gedaan en is nu actief als
zelfstandige zangdocent. “Een vaste baan als zangdocent, dat is haast niet mogelijk.
Dus wilde ik graag voor mezelf aan de slag. Dit project is een heel mooie kans om
mijn werkzaamheden op te bouwen. Ik krijg nu de ruimte om mezelf te ontplooien.
Tegelijk heb ik de zekerheid van een uitkering. Zo kan ik laagdrempelig starten.
Soms heb ik het heel druk, soms is het wat rustiger. Maar het groeit steeds meer uit.
Ik hoop dat ik uiteindelijk genoeg geld kan verdienen om uit de bijstand te komen.
Dat is wel echt mijn doel.”
Had ze nog twijfels voor ze aan het project begon? “Nee, niet echt. Ik heb van tevoren
natuurlijk goed gekeken wat er allemaal van me verwacht wordt. Dat is heel helder.
Ik vind het vooral fijn dat er naar mij als persoon wordt gekeken. Ik weet heel goed
wat ik wil. Ik weet ook dat ik niet te veel tegelijk moet doen.
Daar krijg ik de ruimte voor. Ik merk dat ik vertrouwen krijg om mezelf op mijn eigen
manier te ontwikkelen. En dan ben ik op mijn best.
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gesprek. Ons vermoeden is dat veel mensen die
al langdurig in de bijstand zitten, meer willen en
kunnen doen. We willen ze stimuleren en waar
nodig ondersteunen.” Mede op verzoek van de
gemeenteraad is deelname vrijwillig, want een
open gesprek bereik je niet met dwang.
De gesprekken vinden zo veel mogelijk plaats
bij de bijstandsgerechtigden thuis en worden
tot nu toe gedaan door consulenten van een
extern bureau. Het gesprek wordt vastgelegd
in een rapportage. Als de bijstandsgerechtigde
hulp vraagt bij het zetten van stappen richting
werk of activering, wordt die aansluitend
aangeboden.
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“Mensen vinden het prettig aandacht te krijgen voor hun verhaal
en waardering te krijgen voor eigen keuzes en inzet”

IN GESPREK

B

ijzonder is de open aard van het gesprek.
Langenberg: “Het gesprek dat wij voeren,
is erop gericht om op een gelijkwaardige
en respectvolle manier hun situatie te
bespreken. We gaan het gesprek in zonder
oordelen en we beginnen met luisteren. Dat
wordt als zeer positief ervaren. Mensen vinden
het prettig aandacht te krijgen voor hun verhaal
en waardering te krijgen voor eigen keuzes en
inzet.”

>>
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De eerste resultaten bevestigen het motiverende
en activerende effect van de gekozen werkwijze.
De helft van de respondenten voelt zich door het
gesprek gestimuleerd om actief of actiever te worden
richting werk of activering. De meeste hiervan
willen daarbij graag ondersteund worden. Een groot
deel van deze mensen is verwezen naar een Coach
Meedoen. Deze coaches geven advies en/of lichte
ondersteuning gericht op het vinden en behouden
van vrijwilligerswerk of een participatiebaan.
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roningen heeft het adagium ‘ken uw klant’
gestalte gegeven in het grootschalige
project Kansen in Kaart. In oktober 2015
is de gemeente begonnen met het benaderen van
de grote groep bijstandsgerechtigden die al enige
tijd geen actieve begeleiding van de gemeente
hebben ontvangen. Deze actie moet in beeld
brengen wat de individuele mogelijkheden zijn
op het gebied van betaald werk of een actievere
inzet in de samenleving (participatie). “We
willen met deze mensen opnieuw in contact
komen”, zegt Remco Langenberg, projectleider
Directie Werk & Inkomen. “Tot nu toe hebben
we ruim 5.000 mensen een brief gestuurd met de
vraag of we langs konden komen voor een open

WEDERKERIGHEID
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Resultaten
Kansen in Kaart
Uitgenodigd:
5.169

Vervolg:
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Wil door gesprek actiever
worden of werk zoeken:

1.203

Wil graag
ondersteuning:

646

Gaat zelf
aan de slag:

557

Bron: Kansen in Kaart. Resultaten van de periode oktober 2015 t/m mei 2017.
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en andere belangrijke conclusie is dat
ondanks alle inspanningen iets meer
dan de helft van de aangeschreven
bijstandsgerechtigden niet bereid was tot een
gesprek met de gemeente. Daardoor is er geen
goed totaalbeeld te geven van het arbeids- en
participatiepotentieel van alle klanten, zoals
de gemeenteraad wel graag had gezien. “We
concluderen dat het niet reëel is dat we op
basis van vrijwilligheid weer in contact
komen met alle burgers die onder de
Participatiewet vallen”, aldus Langenberg.
“Daar trekken we een wijze les uit. In
het vervolg gaan we als gemeente meer
inzetten op het leggen van contact
van meet af aan en het onderhouden
hiervan. Vanaf 2018 willen we met
elke bijstandsgerechtigde minstens
eenmaal per jaar een gesprek voeren.
We streven naar een relatie gebaseerd
op wederkerigheid. Wat gaat de
bijstandsgerechtigde doen om zicht
te ontwikkelen en op welke manier
is het nodig of wenselijk dat de
gemeente ondersteunt? Daarbij
moeten we voorkomen dat we
het contact verliezen, want het
is moeilijk om daarna de relatie
weer te herstellen.”
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“Arm geschat maar ik ben rijk van binnen schat”
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Arm geschat maar ik ben rijk van binnen schat
Maar een enkele die het ziet, die mij kan zien

Die goed kan zien, wiens ogen in de spiegel zien
Ik ben misschien een maatschappelijke onderlaag
Maar diep gelaagd en altijd uitgedaagd
Hooggeleerde praatjes slaag ik niet zo goed
Beperkingen en stoornissen wel in overvloed
Vloeiend maar de vraag is; ben ik dan stom?
Ik stroom vol met dankbaarheid en liefde
En natuurlijk pas ik niet in een wereld zo krom
Voor de fraaie verwachtingen schiet ik tekort
Mee te doen met mensen wiens zicht is gekort
Tunnelvisies tegenover een visie op licht
Ik heb dan weinig geld en niet altijd een huis
Maar eerlijk, zie jij de armoe op mijn gezicht?
Voel jij dan dat ik gebroken ben in mijn hart?
If so, dat is nog geen verlies voor mijn part

LAATSTE PAGINA

Van mij valt niet veel meer te ontnemen
Alles wat men kan nemen is wat ik heb te delen
Want blijkbaar heb ik genoeg, ik leef nog
Heb elke dag een lach op mijn gezicht en
Die komt voort uit mijn binnenste, veilig, ontastbaar
Juist van het nare zoveel meer teruggekregen
Goudpotten die de waarde geven aan mijn leven
En als je dan denkt dat ik alles wel kan hebben
Heb je niet begrepen dat dingen mij wel aangrijpen
Begrijp me goed, er zijn altijd twee lagen in dingen
Probleem is vaak dat we 1 van die lagen verdringen
Mijn rijkdom is juist de toegang op beide lagen
Dankzij dat kan ik alles uiteindelijk wel verdragen
Me laten dragen door het leven, met vertrouwen
Maar zo vaak word ik onderschat of overschat,
Arm geschat maar ik ben rijk van binnen schat
Maar een enkele die het ziet

Woordkunstenares
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Een effectief
alternatief voor het
starre ‘one-sizefits-all-principe’
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BIJSTAND OP MAAT
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V

eelbesproken is het experiment Bijstand
op Maat, waarvoor Groningen samen
met buurgemeente Ten Boer in juli 2017
toestemming kreeg van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, net als
Wageningen, Tilburg, Deventer en Nijmegen.
Tot aan de discussietafel bij Eva Jinek werd
de vraag opgeroepen of het wel ‘eerlijk’ is
om bepaalde regels voor een deel van de
bijstandsgerechtigden te schrappen.

Met Bijstand op maat hoopt Groningen een
effectief alternatief te vinden voor het starre
‘one-size-fits-all-principe’ van de huidige
bijstand. In november 2017 is het experiment
in Groningen gestart, in samenwerking met
de Rijksuniversiteit Groningen. Hiervoor zijn
zo’n 8.600 bijstandsgerechtigd in Groningen
en Ten Boer aangeschreven. Zij zijn van

>>
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tevoren ingedeeld in een van de zes groepen
die in het onderzoek worden onderscheiden.
Voor groep één vervalt de sollicitatieplicht,
groep twee krijgt intensievere begeleiding en
groep drie mag gaan bijverdienen naast de
uitkering. Wie in groep 4 is ingedeeld, mag
een van deze vrijheden zelf kiezen. Groep 5
is een controlegroep die alleen vragenlijsten
invult en daarvoor een kleine attentie ontvangt.
Om wetenschappelijke redenen is er ook een
referentiegroep, die alleen administratief
wordt gevolgd. Wie vragen had, kon
terecht op een van de ruim twintig hiervoor
georganiseerde informatiebijeenkomsten.
Met ruim 850 aanmeldingen werd het vooraf
gestelde doel van 700 deelnemers ruimschoots
gehaald. Alle groepen zijn groot genoeg om er
wetenschappelijke uitspraken over te kunnen
doen.

KEUZEVRIJHEID

U

it de aanmeldingen komt nog niet een duidelijk beeld
naar voren welke vrijheid het meest interessant is
voor de bijstandsgerechtigden. Het animo is voor
alle groepen ongeveer even groot. “Een vrijstelling van de
sollicitatieplicht lijkt op het eerste oog het aantrekkelijkst”,
zegt Arjen Edzes van de Rijksuniversiteit Groningen die het
onderzoek coördineert. “Je levert een plicht in en het kost
je verder niets. Meer mogen bijverdienen klinkt goed, al
zitten daar nogal wat haken en ogen aan. En een intensievere
begeleiding kan voor de ene heel fijn zijn, terwijl een
ander er niet op zit te wachten. Uit onze gegevens blijkt
vooralsnog geen duidelijke voorkeur.”
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VERTROUWEN

“Wordt gemakkelijker om
concrete stappen te zetten”
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H

et experiment wordt nauw gevolgd door een
wetenschappelijke begeleidingsgroep die door
het ministerie is ingesteld. “Het ministerie
heeft toestemming voor het experiment gegeven op
voorwaarde dat de uitkomsten bruikbaar zijn”, zegt
Edzes. “Voor het ministerie is het vooral van belang
of de vrijheden die de bijstandsgerechtigden in dit
experiment krijgen, leiden tot meer uitstroom uit
de bijstand en dus lagere kosten. Als dat het geval
is, kan het Rijk bepalen de regels te versoepelen.
Voor de gemeente Groningen spelen er ook andere
zaken mee. De gemeente wil ook weten of een
benadering die is gebaseerd op vertrouwen beter
uitpakt voor het welbevinden van deze mensen dan
het huidige controleregime. Zorgt deze benadering
ervoor dat mensen beter in hun vel zitten? Worden
ze gelukkiger, gezonder? Ervaren ze minder stress?
Gaan ze meer participeren in de samenleving? Voor
de gemeente telt dit ook als winst.” Het experiment
duurt twee jaar. De eerste tussenrapportage wordt
verwacht in de zomer van 2018.

Yvonne is binnen het project Bijstand op
Maat ingeloot in groep 2. Dat betekent dat ze
persoonlijke begeleiding krijgt. “Ik zie het als
een enorme kans om nieuw werk te vinden.
Op dit moment werk ik als postbezorger bij
PostNL. Daarmee verdien ik niet genoeg om in
mijn levensonderhoud te voorzien. Ik wil graag
iets anders doen, maar ik ben me nog aan het
oriënteren. Ik heb één kennismakingsgesprek
gehad met Marloes, mijn begeleider. Binnenkort
hebben we weer een afspraak.”
Yvonne heeft al vaker aan allerlei trajecten
deelgenomen, maar dit is toch iets anders.
“Dat was altijd in groepsverband en dan ging
het over solliciteren of zo. Maar de begeleiding
die ik nu krijg, is helemaal op mij gericht. Dat
maakt het gemakkelijker om concrete stappen
te zetten. Het gaat over wat ik nu nodig heb en
wat voor mij de mogelijkheden zijn. Ik vind het
geweldig dat de gemeente dit aanbiedt. Tot nu
toe ben ik heel positief!”

>>
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Perspectief bij
schuldhulpverlening
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O

ok hier kenmerkt de Groninger aanpak
zich door vertrouwen, maatwerk en regie.
“We kiezen voor onze experimenten
telkens twintig huishoudens waarbij de reguliere
hulpverlening tekort schiet. We richten ons
vooral op gezinnen met kinderen en jongeren.
Onze ervaring is dat jongeren met onze aanpak
relatief eenvoudig te motiveren zijn. Bovendien
zorgt vroegtijdig ingrijpen ervoor dat iemand
niet zijn hele leven in een schuldpositie blijft
hangen. Hoe eerder je erbij bent, hoe meer je
kunt bereiken. In onze experimenten testen
we creatieve oplossingen. Zo hebben we
een ‘doorbraakfonds’ voor jongeren, waarbij
we als gemeente belemmerende schulden
overnemen. Daarmee brengen we meer snelheid
in het schuldhulpproces. Dat werkt heel
goed. We kunnen in de praktijk vrij precies
inschatten welke jongeren zich netjes aan de
terugbetalingsafspraken gaan houden. In sommige
gevallen stellen we een maatschappelijke-kostenen-baten-analyse op. Daarmee tonen we aan dat de
schuld leidt tot hoge kosten voor de samenleving.
De schuldeisers proberen we hiermee te
overtuigen zich in die specifieke situatie
schappelijk op te stellen en mee te werken aan een
schuldregeling, waarbij we een beroep doen op
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

>>
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Creatieve
oplossingen
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ctiveren richting werk is effectiever als
de gehele situatie van de klant wordt
bekeken. Daarom heeft Groningen
speciale aandacht voor schuldhulpverlening.
“Schulden vormen een ernstige belemmering
voor het vinden en behouden van werk en voor
maatschappelijke participatie”, verklaart Elly
Dalmolen, hoofd Frontoffice, Eurocoach en
Preventie bij de kredietbank van de gemeente
Groningen. “Schulden veroorzaken stress en dat
kan weer allerlei negatieve effecten hebben op
het gedrag en leiden tot het maken van verkeerde
keuzes. Voor de meeste mensen met schulden
kunnen we toe met het bestaande aanbod
van schuldhulpverlening. Maar er zijn ook
huishoudens die hierin vastlopen, bijvoorbeeld
door juridische belemmeringen. Om oplossingen
te vinden voor zulke complexe situaties,
experimenteren we sinds enkele jaren met
innovatieve vormen van schuldhulpverlening.
Dit is een uitvloeisel van de motie-Goede Gieren,
die de gemeenteraad in 2015 heeft aangenomen.
Niet het dragen van de consequenties voor het
onverantwoordelijke gedrag in het verleden staat
voorop, maar het perspectief op de toekomst.
We zoeken een duurzame oplossing, zodat die
persoon niet opnieuw in de problemen komt,
maar zich bijvoorbeeld kan richten op het vinden
van een baan.”

Eigen kwaliteiten

|<
E E RSTE PAGI N A

<

vrij passief. Maar als er kleine stapjes in de
goede richting zijn gemaakt, zie je dat mensen
meer gemotiveerd raken.”

De experimenten hebben bijna voor alle
huishoudens tot een goed resultaat geleid,
vooral dankzij de intensieve begeleiding. Dat
kost dus veel menskracht, beaamt Dalmolen.
“In het begin ben ik ook wel een beetje
sceptisch geweest. Maar ik heb gezien dat het
ook ontzettend veel kan opleveren. Maatwerk
is gelukkig lang niet altijd nodig. Maar in
bepaalde gevallen wel en dan is het resultaat
vaak verbluffend. Het is echt bijzonder om te
zien dat je in vastgelopen dossiers toch een
structurele oplossing kunt bereiken.”

Eurocoaches

LAATSTE PAGINA

Al langer dan tien jaar onderdeel van het Groningse
schuldhulpaanbod, maar nog steeds een van de paradepaardjes:
de Eurocoaches van de Groningse Kredietbank. Dit zijn coaches
waar jongeren van 18 tot 25 jaar terecht kunnen voor advies en
bemiddeling en het oplossen van hun schulden. Ze hebben een
kleinere caseload en kunnen de jongeren daardoor intensief
begeleiden. Dat gebeurt bijvoorbeeld via gesprekken op school
en via What’s app. Een jongere die een afspraak heeft met
zijn Eurocoach, krijgt een halfuur daarvoor een appje, zodat
hij de afspraak niet vergeet. En moet hij iets terugbetalen,
bijvoorbeeld een speciaal voor jongeren met schulden ingesteld
jongerenkrediet, dan wordt hij daar een dag van tevoren aan
herinnerd. “Deze intensieve en laagdrempelige werkwijze werkt
heel goed”, aldus Dalmolen. “Mede hierdoor zijn jongeren in staat
hun opleiding af te maken en hebben ze meer kans om financieel
zelfstandig te zijn. Jongeren krijgen door de begeleiding van de
Eurocoach meer zelfvertrouwen, inzicht in hun eigen handelen en
ze zijn beter in staat goede keuzes te maken op alle leefgebieden.”

>>
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roningen probeert in de experimenten
ook de burgers meer bij hun eigen
financiële plan te betrekken. “Dat zorgt
ervoor dat mensen meer meewerken aan het
vinden van oplossingen. We vragen klanten
na te denken over hoe ze de schulden kunnen
terugbetalen. Zo hebben we bijvoorbeeld een
klant die zelf een brief aan een schuldeiser
ging schrijven, om hem te overtuigen van
zijn goede wil. Een persoonlijke brief waarin
kwijtschelding wordt gevraagd komt heel
anders over dan een formele brief van een
schuldhulpverlener.” Volgens Dalmolen is het
erbij betrekken van klanten niet altijd even
gemakkelijk. “De ene keer gaat het beter dan
de andere keer. Veel mensen zijn in het begin

|<
E E RSTE PAGI N A

<

>

“I, Daniel Blake”
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ok buiten de projecten om werkt
de gemeente Groningen aan het
verbeteren van de dienstverlening in
het sociale domein. “In onze visie op de
inkomensdienstverlening 2016-2018, met
als titel Een vertrouwd gezicht, hebben
we vastgelegd dat we meer uitgaan van
vertrouwen en meer rekening houden
met individuele omstandigheden”,
zegt Jolanda Zaagman, projectleider
Inkomensdienstverlening.

Medewerkers van de gemeente Groningen hebben
samen met enkele bijstandsgerechtigden in 2017 de
Brits-Franse dramafilm I Daniel Blake (2016) bekeken.
Deze indringende film van regisseur Ken Loach won op
het filmfestival van Cannes de Gouden Palm. In de film
volgen we Daniel Blake, een 59-jarige meubelmaker
in het noordoosten van Engeland, die werkloos raakt
en vastloopt in de bureaucratische rompslomp. Om een
uitkering aan te vragen, moet hij talloze ingewikkelde
formulieren invullen en eindeloos wachten aan
de telefoon. Op een gemeentekantoor moet hij een
aanvraag doen via internet, terwijl hij amper weet hoe
een muis werkt. Een medewerkster die hem achter
de computer ziet hannesen en hem te langen leste te
hulp wil schieten, wordt direct op het matje geroepen
door haar chef, die haar duidelijk maakt dat ze geen
precedent mag scheppen.
De film toont een schrijnend beeld van een
dienstverlening die door bezuinigingen zolang is
gestript dat de cliënten zich vernederd voelen en in
opstand komen. Hoewel de gemeente Groningen
al voor het uitkomen van de film besloten had de
dienstverlening mensgerichter te maken, was de film
voor veel medewerkers een eye opener, zo bleek uit
de discussies achteraf.
>>
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Mensen centraal

Positief
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Een meer mensgerichte dienstverlening is
niet per definitie ouderwets. Centraal in
de Groninger dienstverlening 2016-2018
staat de digitale dienstverlening, maar de
gemeente biedt persoonlijk contact als dat
gewenst is. Digitaal waar het kan, maar
daarnaast een vertrouwd gezicht.
De behoefte van de klant staat centraal.
De gemeente wil ook voorkomen dat
bijstandsgerechtigden van het kastje naar
de muur worden gestuurd, zegt Zaagman.
“Onze dienstverleningsvisie voeren we
uit met teams die steeds meer integraal
werken. Dit houdt in dat onze consulenten
in de front office alle producten kennen
en hierover kunnen adviseren. En als ze
iemand doorverwijzen, gaat dat via een
‘warme overdracht’. Onze klanten hoeven
niet telkens opnieuw hun verhaal te doen.
Ook voor de organisatie is dat natuurlijk
winst. Meerdere medewerkers die steeds
hetzelfde gesprek voeren, dát kost geld.”

Voor de medewerkers van de gemeente
Groningen vraagt dit een kanteling in denken
en handelen. Zaagman: “Er ontstaat een
spanningsveld. Aan de ene kant willen we
objectief en zakelijk handelen, uitgaande van
de wet. Maar tegelijk willen we oog hebben
voor de behoefte van de klant, en dus subjectief
handelen. Soms is het nodig om buiten de
kaders te gaan om maatwerkoplossingen te
bieden aan zij die dat echt nodig hebben.” Ook
de medewerkers zijn overwegend positief.
“Medewerkers denken positief en gemotiveerd
mee over de uitvoering. Waarbij ook klanten
regelmatig aanschuiven om mee te praten.
Zij weten zelf als beste wat er beter kan en
nodig is. Belangrijk is ook dat we niet alles
veranderen. We zeggen niet dat in het verleden
alles fout ging. Wat goed is, blijft behouden.”

>>
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it metingen blijkt dat de klanten de
nieuwe dienstverlening waarderen, al
zijn er ook verbeterpunten. “We zijn nog
maar anderhalf jaar bezig, dus het is nog wat
vroeg voor harde conclusies. Een verbeterpunt
is dat we hebben geleerd dat we niet voor de
klant moeten bepalen welke benadering hij
het prettigste vindt. Er zijn oudere mensen die
alles via internet willen doen en werkzoekende
afgestudeerden die liever een gesprek willen.
Ook de cliëntenraad is positief over de nieuwe
werkwijze, maar kijkt wel kritisch mee naar de
uitvoering.”

Begrip
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at er ook medewerkers zijn die nog hun
bedenkingen hebben, begrijpt Zaagman.
“Medewerkers zijn ermee opgevoed dat
de wet leidend is en dat je iedereen op dezelfde
manier behandelt. We vragen onze medewerkers
nu breder naar de klant en zijn situatie te kijken,
horen wat hij zegt en daarnaar handelen. Dat is
niet hetzelfde als ‘u vraagt, wij draaien’. Maar
we willen wel meer uitgaan van wat de klant
wil, binnen de mogelijkheden natuurlijk. Dat is
voor de medewerkers een ander uitgangspunt. En
voor de klanten natuurlijk ook. Ik denk dat deze
aanpak ook leidt tot minder agressie. Natuurlijk
is agressie bij de klant niet goed te praten, maar
als we kritisch naar onszelf kijken, komt dat deels
ook voort uit het star vasthouden aan regeltjes
en procedures. We willen meer begripvol zijn
en meer meebewegen. In feite vragen we onze
medewerkers om meer ‘oordeelloos’ te werk
te gaan. Dat vraagt andere competenties dan
voorheen. Daarom trainen we onze medewerkers
bijvoorbeeld in mediation. De komende jaren
willen we hier meer aandacht aan besteden.”

Lange adem

W

anneer is de Groninger aanpak
geslaagd? “Elk project heeft zijn eigen
evaluatie, zoals Bijstand op Maat
en Parttime ondernemen in de bijstand. Alle
projecten samen dragen bij aan de doelen die we
in het collegeprogramma hebben opgenomen.
Indicatoren voor succes zijn bijvoorbeeld een
hogere uitstroom naar werk, een groter bedrag dat
de bijstandsgerechtigden zelf verwerven en een
hogere participatiegraad.”

Daarbij komt dat voor succes een lange adem
nodig is. “Onze visie op de dienstverlening is
geborgd in de organisatie. Dat blijft de komende
jaren staan. Maar ik realiseer me dat de Groninger
aanpak ook een politiek thema is. Al moet ik
zeggen dat er in de gemeenteraad een tamelijk
breed draagvlak voor deze werkwijze bestaat.”
>>
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Geef ons lucht
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Maar of de gemeenten op korte termijn ruimere
bevoegdheden krijgen? “Daar ben ik op voorhand niet
optimistisch over. We zien wel dat het Rijk op ambtelijk
niveau naar verbinding zoekt. Het ministerie is ermee bezig.
Onze aandacht is nu vooral gericht op de experimenten. Laten
we eerst maar eens resultaten boeken. Samen met andere
gemeenten willen we aantonen dat een aanpak gericht op
vertrouwen, maatwerk en regie, de toekomst heeft.”

>
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isschien wel de beste manier om de
bestaan kunnen voorzien, voorkom dat er fraude
Groninger aanpak te borgen, is het
wordt gepleegd, zorg voor een zo hoog mogelijke
aanpassen van de Participatiewet, zodat
uitstroom naar werk, stimuleer participatie en
gemeenten meer vrijheden krijgen. Tweededraag bij aan de gezondheid van de cliënten. En
Kamerleden volgen de verrichtingen van de
laat het hóe over aan de gemeenten. Geef ons
gemeenten die experimenteren met de bijstand op
de ruimte en leg niet allerlei regeltjes op die in
de voet, weet Gijsbertsen. “Wanneer zij vragen
individuele gevallen contraproductief kunnen
wat zij voor ons kunnen
zijn. Stel ons in staat om
betekenen, zeg ik: ‘geef
individuele arrangementen
“Geef ons de ruimte en leg
ons lucht’. Als wethouder
aan te bieden, aansluitend
zou ik graag afgerekend
op de behoefte van onze
niet allerlei regeltjes op”
willen worden op de
cliënten. Als gemeenten
resultaten en niet op hoe
kunnen we heel goed
ik de wet uitvoer. Ik pleit
met onze eigen partners
voor een decentralisatie van de Participatiewet,
de beste oplossingen vinden. Groningen is
in lijn met de Jeugdwet en de Wmo. De
een sociaal innovatieve stad. Dat zie je terug
Participatiewet zou meer ingericht moeten
in de talrijke initiatieven van organisaties en
worden op doelen in plaats van op middelen.
ondernemers. Goede oplossingen komen vaak
Geef ons als gemeenten een heldere opdracht:
niet tot stand omdat de wet ons belemmert. De
zorg ervoor dat meer mensen in hun eigen
wet moet ons niet belemmeren, maar faciliteren.”
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