
 

 

 

COLUMN 20 november 2021 – 500 banen? 

 

Of er oorzakelijk verband is, is nog steeds niet duidelijk. Of misschien houdt iedere - zelfs 

zijdelings - betrokkene er angstvallig zijn mond over. Je wilt per slot van rekening niet 

het risico lopen dat loslippigheid de eigen carrière naar de knoppen helpt. Er is een 

verschil, tussen goede sier maken met arme drommels aan een baan helpen, of om zelf 

aan de andere kant van het bureau terecht te komen. 

Februari 2020 wordt de Energie Academie feestelijk geopend door Mark Rutte. Al in 

maart komen de eerste signalen van wanbeheer bij de gemeente binnen. Toenmalig 

burgemeester Krikke had al eerder, in oktober 2019, via een filmpje laten weten af te 

haken. Het valt immers niet mee, om live aan het orgaan waarbij je gesolliciteerd hebt, 

te bekennen dat je geen idee had waar je aan begonnen was. Dat eerste burger binnen 

de G4 zijn, meer voorstelt dan een fontein onthullen. Om in sfeer te blijven, de 

competenties sloten niet aan op de vacature.   

Je vraagt een dame niet naar haar leeftijd, maar trefzeker behoort zij niet tot de jongere 

doelgroep. En bijstandsgerechtigd al helemaal niet. De politiek is het enige vak, waar je 

geen diploma’s voor nodig hebt. En waar je het langdurig en openlijk zichtbaar kunt 

verkloten, zonder dat er iemand in grijpt. Of je de zak geeft, om het maar even helder te 

formuleren.   

Signalen bij de gemeente. Binnen een maand een Raad van Toezicht aangesteld. 

Waarschijnlijk ambtelijk voorbereid, zoals dat heet. Stel je voor dat zo’n club orde-op-

zaken-brengers, van de kant van Rutte had moeten komen. Hij heeft niets met het 

oplossen van problemen. Veroorzaakt ze eerder. We zijn al meer dan 250 dagen aan het 

formeren. Een nieuw nationaal record! Ook is het record van Lubbers, met het aantal 

opgestapte bewindspersonen geëvenaard. Er vielen sneller ministers, dan dat de Energie 

Academie jongeren aan een baan kon helpen.  

Die Raad van Toezicht komt er al snel achter dat de problemen bij de Stichting diepe 

wortels hebben. In een brief aan de gemeenteraad, spreekt wethouder Van Alphen: 

“Bestuursleden en medewerkers schoven zichzelf te hoge salarissen en vergoedingen toe. 

Binnen de organisatie heerste een sfeer van wantrouwen”. Dat wantrouwen kan nooit 

meer om het lijf gehad hebben dan ‘haal ik wel genoeg binnen’. “Van de gemeentelijke 

subsidie van ruim een miljoen euro was een substantieel deel niet conform de begroting 

gebruikt. In 2019 had de stichting nog een buffer van ongeveer 35.000 euro, om 

eventuele tegenvallers op te vangen”. Ik heb uit de wandelgangen begrepen, dat er in te 

dure auto’s werd gereden. Tja, het is al snel een tegenvaller, wanneer je met een 

gewone middenklasser op bezoek moet bij de lokale elektricien of loodgieter, om een 

stageplaats te regelen. De slogan die deze financiële megaklapper voerde? ‘Jouw ladder 

tot succes’.  

Ik maak het even af. De Stichting had twee jaar na oprichting! een negatief vermogen 

van 124.000 euro. Van Alpen: “Dit is niet de manier waarop wij met gemeenschapsgeld 

om gaan”.   



 

 

Na deze conclusie, is ingegrepen in de organisatie. Er is een reorganisatieplan opgesteld. 

“Met duidelijke afspraken over vergoedingen, een transparante werkwijze en het 

vastleggen van afspraken en toezeggingen”. Daarnaast aandacht voor een zakelijke 

bedrijfscultuur als voorwaarde voor een goede werkwijze. Het begon verdomd op een 

écht bedrijf te lijken.  

De voormalige bestuursleden zijn weggestuurd. Ook zo’n open deur. Ik vermoed dat - 

mochten betrokkenen ooit werkeloos raken – zij dit vertoon van wanprestatie niet op hun 

cv zetten. Ik heb het dan over een Curriculum Vitae, niet over de centrale verwarming.   

Terwijl ik deze column schreef, werd ik enorm neerslachtig. Wat jagen we over onze 

werklozen heen? In wiens welwillende klauwen dwingen wij jongvolwassenen? Ze mogen 

niet eens weigeren, immers sancties. Mogen niet te veel commentaar hebben, anders 

geen stageplek. De schade, die is aangericht, reikt verder dan die bijna anderhalf miljoen 

euro.   

Volgens Van Alphen droeg de gang van zaken niet bij aan het doel waarmee de Energie 

Academie tot stand is gekomen: “het aan het werk helpen van mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt”. Ik hoop dat de voormalig bestuursleden vooral ver wegblijven, van 

de complete arbeidsmarkt.  


