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Taskforce +500
In tijden van economische crisis loopt de werkloosheid op en na verloop van tijd het aantal
bijstandsgerechtigden ook. Zodra de economie herstelt, roept de hele politiek volmondig:
“Iedereen de bijstand uit”. Dat was zo in de jaren 80 zo en nu in 2019 horen we hetzelfde.
Daar zit natuurlijk wel een logica in; iedere burger mag geacht worden zijn eigen broek op te
kunnen en willen houden. Bijstand is een vangnet voor als dat even niet kan.
De overheid gaat uit van zelfredzaamheid van de burger, behalve als je de bijstand uit moet om
aan het werk te gaan. Dan wordt je geacht een sociaal activeringstraject te volgen. Dan moet je
veel leren, zoals in de ochtend je bed uitkomen, op tijd komen en extra begeleiding op de
werkvloer krijgen. En dat mag best wel wat kosten ook: 18 miljoen in totaal, 2 jaar uitkering per
persoon.
Van Melkertbanen naar Stipbanen, van re-integratiebureau’s naar sociale ondernemers van
vrijwilligheid naar dwang en drang; het hele palet wordt weer uit de kast gehaald om maar
zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. En dat hele palet heeft 1 ding gemeen:
bijstandsgerechtigden gaan links of rechtsom gesubsidieerd aan het werk. Hier komen we het
eerste knelpunt tegen, goedkope arbeidskrachten wil iedereen wel maar als het potje
overheidsgeld van de werknemer op is, is het werk ook vaak op.
Mensen, die via overheidstrajecten aan het werk geholpen worden vaak als wegwerp
werknemers gezien. Voor jou 10 anderen met een volle overheidspot.
Dat is een nadeel van overheidsbemoeienis met je baan, je wordt niet voor vol aangezien.
En ik hoor heren aan de stamtafel al denken: “Nee hoor, dat doen we dit keer anders, dit keer
zijn het echte banen, duurzame banen”. Dus ik zal jullie maar gelijk uit de droom helpen,
duurzame banen bestaan niet meer, de flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft zijn werk
gedaan. Een baan geeft geen zekerheid meer, zeker niet aan de onderkant van de arbeidsmarkt
0-urencontracten, flex-contracten, klus-contracten (dat zijn contracten waarbij je op oproep een
paar uurtjes mag opdraven en je reistijd langer is dan je werktijd), dienstverleningsovereenkomsten en ZZP’rs, die voor veel te lage uurlonen werken, dat is de realiteit.
Ook zij hebben 1 ding gemeen het inkomen schommelt rond bijstandsniveau en is niet stabiel.
Onzekerheid of je deze maand genoeg uren toegewezen krijgt om je huur te kunnen betalen, de
angst dat in een magere maand de vettere maand op de aanvullende bijstand verrekend wordt
en je dan weer je rekeningen niet kunt betalen ligt op de loer.

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op Den Haag TV
Escampjournaal, elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carrousel op Den Haag TV
(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl)
Studio: De Dreef 247 - Den Haag
Tel: 070 - 380 44 01 / 06 - 508 62 26 6

Met andere woorden: Ze hebben wel werk maar ze hebben geen baan.
Een baan biedt zekerheid, de zekerheid dat je iedere maand genoeg inkomen hebt om je vaste
lasten te betalen, je gezin te voeden en af en toe een ijsje te eten en dat dit volgend jaar nog zo
is. Dan heb je bestaanszekerheid. Want daar gaat het allemaal om, de bestaanszekerheid van
de burger.
Alle overheidsprojecten waarbij mensen al dan niet vrijwillig aan het werk geholpen worden,
monden uit in een verslechtering van de bestaanszekerheid en dat is de reden dat mensen
afhaken. En een wethouder werkgelegenheid, die roept “en als ze niet meewerken dan korten
we op de uitkering” doet dan misschien in zijn ogen een stoere uitspraak, maar dat helpt niet
om draagvlak en vertrouwen te wekken dat werken loont.
Toen ik las dat de gemeente Den Haag een taskforce had ingesteld om een extra 500 mensen,
die langdurig in de bijstand zitten aan het werk te helpen was mijn eerste gedachte: weer 500
gezinnen met risico op schulden erbij in Den Haag.
Toch hoop ik van harte dat het wel lukt, dat deze mensen allemaal een baan vinden, waar ze
voldoening uithalen, in een baan die ook nog loont.
Daarom doe ik een oproep werkgevers “Geef deze mensen een vast contract met genoeg uren.
En voor langer dan 2 jaar dan is de gemeentebijdrage tenminste terugverdiend”.
En aan de taskforce vraag ik de vinger aan de pols te houden dat het aangeboden werk, geen
werk maar een baan is. Een echte baan met bestaanszekerheid………
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