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Inleiding
Langdurige werkloosheid kan ertoe leiden dat mensen ontmoedigd raken. Deze mensen 

lukt het maar moeizaam om op eigen kracht weer aan het werk te komen of te participeren. 

De wettelijke aanpak bevat een ingewikkeld systeem van verplichtingen en sancties, dat 

eigen keuzes van mensen vaak in de weg staat en creativiteit van bijstandsgerechtigden 

èn professionals beperkt. Gevoelens van machteloosheid, frustratie en uitsluiting zijn het 

gevolg. Met mijn onderzoek heb ik deze processen onderzocht. Wat biedt perspectief en 

wat niet. 

In het licht van de toenemende digitalisering en robotisering rijst de vraag of er in de 

toekomst wel voor iedereen betaald werk zal zijn. Is het een taak van de overheid om werk 

te creëren en welke vormen van arbeidsparticipatie zijn sociaalwenselijk, is werk een plicht of 

een activiteit die perspectief moet bieden?

Wat heeft de doelgroep (langdurig werklozen) hier zelf over te zeggen? Hoe voelt het om 

langs de kantlijn te staan? Hoe wordt de maatschappelijke druk ervaren? Hoe wordt de 

begeleiding door Ferm Werk ervaren? Wat zijn de dromen en ambities? Wat zou helpen? 

Is omscholing of bijscholing een optie? Kunnen vraag en aanbod dichter bij elkaar gebracht 

worden? Is er sprake van verborgen talent?

Wat zijn belemmeringen? Is er geen ‘passend’ werk of wordt de vakkundigheid niet meer 

gevraagd? Geeft het werk wat ‘aangeboden’ wordt geen bevrediging? Geeft het werk wat 

‘aangeboden’ wordt te weinig zekerheid/structuur? Is de ‘armoedeval’ een belemmering? 

Zijn verplichtingen stimulerend of juist verlammend?

Uiteraard stonden de thema’s waar de deelnemers zelf mee konden komen tijdens de 

brainstormsessies centraal. Het doel was uiteindelijk om erachter te komen wat voor de 

deelnemers in hun situatie perspectief biedt.

In verband met de anonimiteit van de deelnemers heb ik in mijn verslag overal de mannelijke 

vorm geschreven dit kan ook als de vrouwelijke vorm worden gelezen.
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Werkwijze
Het programma bestond uit vier fases: een informatiebijeenkomst; één op één gesprekken 

met iedereen afzonderlijk, brainstormsessie in groepen en aan het einde wederom één op 

één gesprekken met iedereen afzonderlijk.

Tijdens de Informatiebijeenkomst heb ik uitgelegt wat het programma inhoudt. Hier 

was gelegenheid om zich in te schrijven om deel te nemen aan het onderzoek. Na de 

informatiebijeenkomst waar de kandidaten zich op hebben gegeven, ben ik individueel 

met alle deelnemers een, één op één gesprek aangegaan. Hierbij heb ik samen met de 

deelnemers gekeken welke thema’s er spelen en welke wensen en doelen er zijn.

Na deze gesprekken heb ik, over een periode van een ongeveer vier maanden, om de 

14 dagen, groepsbijeenkomsten gehouden om samen met de deelnemers in workshops 

en brainstormsessies op zoek gegaan naar strategieën en perspectieven die leiden tot 

nieuwe inzichten op hun situatie. Het was de bedoeling dat de deelnemers tijdens deze 

fase met of zonder professionele hulp van Ferm Werk actief op zoek gingen naar werk of 

een andere vorm van zingeving/tijdsbesteding die perspectief biedt. Dit kan zijn betaald 

werk, vrijwilligerswerk maar ook een hobby. Het grote verschil met een re-integratietraject 

was dat de deelnemers persoonlijke doelen nastreven waarbij perspectief en zingeving 

centraal stonden, wat niet noodzakelijkerwijs betaald werk hoefde te zijn. Wat uiteindelijk zou 

moeten resulteren in een beter inzicht in de belevingswereld en perspectieven van langdurig 

werklozen. Het idee hierachter was, dat door het ontbreken van verplichtingen en dwang èn 

door de focus te leggen op het positieve, er ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën, inzichten 

en mogelijkheden. Actief wil zeggen in actie komen en dingen uitproberen. Wat biedt 

perspectief en wat niet? 

Na de groepsbijeenkomsten ben ik wederom in gesprek gaan met alle deelnemers 

individueel. Welke veranderingen hebben plaatsgevonden in de praktijk voor de deelnemers 

als gevolg van dit onderzoek? 

De uitnodiging
De deelnemers zijn geworven door middel van een uitnodigingsbrief die door Ferm Werk is 

verstuurd (zie bijlage). In de uitnodiging is nadrukkelijk vermeld dat een redelijke beheersing 

van de Nederlandse taal noodzakelijk is. Ook staat in de brief dat de kern van het 

programma creativiteit en eigen verantwoordelijkheid is.
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De informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst heb ik drie keer gehouden. Voor de eerste bijeenkomst was de 

uitnodiging te laat verstuurd waardoor een aantal mensen niet in de gelegenheid was om 

te komen. Tevens was tweederde van de aanwezigen niet Nederlandstalig. In de tweede 

uitnodiging (zie bijlage) heb ik vermeld dat een redelijke beheersing van de Nederlandse taal 

een voorwaarde is om mee te kunnen doen.

Social Design is het benaderen van maatschappelijke vraagstukken vanuit de 

kunstdiscipline. Social Design is creativiteit (Design Thinking) gebruiken om problemen 

op te lossen. Aan de hand van bovenstaande twee definities van ‘Social Design’ heb op 

de informatiebijeenkomst uitgelegd wat er onder Social Design wordt verstaan. Social 

Design is een kunstdiscipline. Aan design en kunst gaat onderzoek vooraf. Hoe hoog moet 

bijvoorbeeld een tafel zijn om er comfortabel aan te kunnen zitten. In dit onderzoek ligt de 

kern van het Social Design. 

Ik heb de deelnemers gevraagd wat langdurige werkloosheid voor hen betekend alvorens ik 

hen mijn invulling op de dia laat zien:

Geen of weinig inkomen (niet mee kunnen doen bv uit eten, bios, kroeg, etc.)• 

Er niet bij horen (geïsoleerd komen te staan en geen onderdeel uitmaken van … )• 

Ontbreken van zingeving (geen voldaan gevoel na een dag gewerkt) • 

Ontbreken van een zinvolle tijdsbesteding• 

Maatschappelijke druk of schaamte• 

De vier eerste punten werden genoemd voor ik de dia liet zien. Maatschappelijke druk of 

schaamte is niet iets wat genoemd werd maar toen ik het item toonde er waren duidelijke 

signalen van herkenning.

Ook hier heb ik voor ik de dia liet zien de deelnemers eerst gevraagd wat voor hen 

perspectief zou bieden voor ik mijn invulling liet zien. 

Passende vacatures / betere bemiddeling?• 

Opleiding (bij- of omscholing)?• 

Vrijwilligers werk?• 

Basis inkomen? • 

De jackpot van de staatsloterij?• 

Een leuke hobby?• 

Hierbij werden de items achter de eerste drie punten; werk, opleiding en vrijwilligerswerk 

genoemd.
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Aan de hand van de volgende vragen heb ik uitgelegd waaruit het onderzoek bestaat. Wat 

wil ik? Hoe kom ik daar? Hoe kan Ferm Werk mij daarbij ondersteunen? 

Met onderstaande punten probeer ik de deelnemers uit te dagen ambitieuze doelen te 

stellen.

Wat je echt wil, niks moet alles mag• 

Durf te dromen, durf de lat hoog te leggen• 

Visualiseer • 

Betaald werk hoeft geen doel te zijn• 

Aan de hand van onderstaande punten heb ik uitgelegd wat het verloop van het onderzoek 

is en wat ze ervan kunnen verwachten.

Doelen stellen! (wat jullie willen)• 

Aan het begin en aan het eind een één op één gesprek• 

Drie bijeenkomsten met de hele groep• 

Twee bijeenkomsten in kleinere groepjes• 

Twee vragen: Wat wil ik? Hoe kom ik daar?• 

Onderstaande punten geven weer wat de deelnemers er voor zichzelf uit konden halen en 

welke resultaten er van het onderzoek verwacht konden worden.

Doel bereikt of dichter bij je doel• 

Rapportage / verslag / aanbeveling• 

Mogelijkheid om een stukje te schrijven in dit verslag• 

Iedereen die bij de informatiebijeenkomst was heeft zich aangemeld. In het volgende 

hoofdstuk kunt u hierover meer lezen.
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De deelnemers
Er hadden zich achttien deelnemers aangemeld waarvan tien vrouwen en acht mannen. Vier 

van de achttien deelnemers konden zich nauwelijks verstaanbaar maken in het Nederlands 

en begrepen weinig van wat er gezegd werd. Na de informatiebijeenkomst lieten zij, 

ondanks dat zij zich wel hebben ingeschreven, niks meer van zich horen. Het betreft een 

man en vrouw uit Syrië en een man en vrouw uit Afrika (het land is onbekend). Bleven over 

veertien deelnemers waarvan acht vrouwen en zes mannen.

Hieronder een overzicht van de leeftijdsopbouw.

 4  deelnemers tussen de  20-30 

           

 5  deelnemers tussen de  30-40 

                    

 1  deelnemers tussen de  40-50 

     

 2  deelnemers tussen de  50-60 

      

 2  deelnemers tussen de  60+       

Hieronder een overzicht van het werk, denk of opleidingsniveau, waarbij hoger opgeleid 

HBO of hoger is.

 4  hoger opgeleid   

              

 10  lager opgeleid                                  

Eén van de deelnemers had weliswaar een MBO diploma maar had zich opgewerkt naar 

een HBO functie. Het is heel goed mogelijk dat dit een probleem is wanneer je op HBO 

functies solliciteert. Ik heb deze deelnemer bij de hoog opgeleide geschaald omdat dit beter 

past bij het ambitieniveau van deze persoon.
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Opvallend veel deelnemers wonen in Molenvliet

 9 In Molenvliet     

               

 5  Elders             

Hieronder een overzicht van het land van herkomst.

 7  Nederland 

               

 2  Suriname  

     

 1  Afghanistan  

   

 1 Birma  

   

 1  Brazilië  

   

 1  Irak 

    

 1  Syrië     

Bij alle deelnemers met een niet Nederlandstalige achtergrond speelt de taal een 

belemmerende rol. Wat neer komt op vijf deelnemers waarbij de taal een belemmerende 

rol speelt. Drie daarvan habben nog geen inburgeringexamen gedaan. De twee die 

wel al ingeburgerd zijn, maar nog wel moeite hebben met de taal, wonen inmiddels 

langer dan vijftien jaar in Nederland. Terwijl één van de twee het probleem onderkend en 

taallessen neemt, wijdt de ander het gebrekkige Nederlands, aan het ontbreken van een 

werkomgeving waar Nederlands gesproken wordt. 

Omdat de taal zo’n belangrijkere rol speelt bij veel deelnemers ben ik op het inloopspreekuur 

van het Taalhuis langs te gegaan om me te verdiepen in de taalproblematiek. Wanneer je als 

vreemdeling/migrant naar Nederland komt moet je zelf je integratie regelen. Haal je binnen 

drie jaar het inburgeringexamen wordt het cursusgeld kwijtgescholden en anders moet je 

alles terugbetalen.
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Wanneer je het inburgeringexamen hebt gehaald maar je vindt je Nederlands nog niet goed 

genoeg, bieden verschillende vrijwilligersorganisaties taallessen waaronder het Taalhuis. 

Ook Ferm Werk biedt taallessen maar dat is uitsluitend bedoel voor mensen die in ‘de hal’ 

werken en heel basaal gericht op het zich verstaanbaar te maken op de werkvloer.

Het valt me op dat bij twee deelnemers thuis tijdens de één op één gesprekken in mijn 

aanwezigheid, met anderen, nog in hun moedertaal wordt gesproken. Dit terwijl juist bij hen 

de taalproblematiek heel erg aanwezig is. Ik vraag me af of dagelijks je moedertaal spreken 

niet belemmerend werkt op het je machtig maken van de Nederlandse taal. Of is het 

onmenselijk van mensen te vragen niet meer in hun moedertaal te spreken en moeten we 

accepteren dat er bij sommige mensen ‘niet meer in zit’.

‘Ik kan in het 
Nederlands niet 
goed uitleggen 
wat ik bedoel.’

‘Mijn taal is nog niet 
goed genoeg om 
aan een opleiding te 
beginnen, het lukt mij 
niet eens op internet 
naar informatie te 
zoeken.’ 
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Naast de deelnemers met een niet Nederlandstalige achtergrond zijn er ook deelnemers met 

een Nederlandstalige achtergrond waarbij de taal een belemmerende rol kan spelen. Één 

deelnemer geeft te kennen dyslectisch te zijn, maar meerderen hebben moeite om zich in 

taal uit te drukken.

Naast de taalproblematiek zijn er nog tal van andere problemen aan het licht gekomen, 

zoals armoede, eenzaamheid en verslavingsproblematiek. Twee deelnemers zitten in 

de schuldsanering, twee deelnemers hebben te maken gehad met dakloosheid en één 

deelnemer is alcoholist. Armoede in Nederland is niet zozeer een probleem van geen 

voedsel of onderdak, maar meer een probleem van eenzaamheid en sociaal isolement.

Depressie en isolement 
Depressie en isolement zijn de twee meest in het oog springende termen, die mij voorbij zijn 

gekomen. Bij het verlies van een baan verlies je niet alleen je inkomen, maar ook je collega’s 

en je zelfrespect. Dit laatste wordt bij elke afwijzing/sollicitatie versterkt. De oorzaak van hun 

situatie wordt voornamelijk buiten zichzelf gezocht en ook de oplossing, wordt niet gezien als 

iets wat binnen hun bereik ligt. 

‘ik ben dyslectisch, 
daarom kan ik 
geen sollicitatie brief 
schijven of cv maken. 
Daar heb ik hulp bij 
nodig. Zonder hulp 
lukt mij dat niet.’  
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Het is overduidelijk dat alle deelnemers gevangen zitten in een slachtofferrol, waardoor 

ze geen eigen verantwoordelijkheid meer voelen voor de situatie waarin ze zitten. Ze zijn 

daardoor niet in staat een uitweg bij zichzelf te vinden om uit hun situatie te komen. Het is 

alsof de naald van een grammofoonplaat overslaat en in één groef is blijven steken.

Het gemis van collega’s om mee te praten wordt erg gevoeld. Ergens bij horen, deel 

uitmaken van een groter geheel. Onderdeel uitmaken van de maatschappij. Het ontbreken 

van dit alles vervuld de deelnemers met een leegte en paniek. Een paniek van gevangen 

zitten in een onzichtbare gevangenis. Een doolhof waar geen uitgang uit lijkt te zijn. Door 

dit gevoel van machteloosheid geven meerdere deelnemers te kennen last te hebben van 

depressieve gevoelens. De angst sloeg me om mijn hart toen één van de deelnemers te 

kennen gaf ‘er een eind aan te willen maken’. Gelukkig betrof het ‘slechts’ de intentie om op 

straat te gaan leven of te gaan zwerven om maar van de uitkering af te zijn. Dit geeft wel een 

wrang beeld van hoe het voelt om afhankelijk te zijn van een uitkering.

Wel heb ik gemerkt dat op het moment dat de deelnemers onder lotgenoten zijn ze gaan 

stralen en zich naar anderen toe zeer hulpvaardig opstellen. Het is belangrijk om ergens 

bij te horen. De blinde vlek die ze bij zichzelf hebben is er naar de ander toe niet. Ook zijn 

ze geneigd van lotgenoten eerder iets aan te nemen dan van iemand die zich niet in hun 

situatie kan verplaatsen. 

‘Ik ben altijd een heel 
erg positief ingesteld 
persoon geweest, 
maar er zijn nu heel 
veel dagen dat ik me 
depressief voel.’ 
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Onbegrip en wantrouwen
Het is moeilijker dan mensen denken, mensen begrijpen niet hoe het is, is een veel 

gehoorde klacht. Unaniem zijn ze over het gevoel dat andere mensen hun situatie niet 

begrijpen. Veel mensen zien langdurig werklozen als parasieten, mensen die vakantie vieren 

van hun belastinggeld. Dit beeld wordt als zeer deprimerend ervaren.

Ook in het met contact hun consulent voelen de deelnemers zich niet begrepen. Er wordt 

niet geluisterd is een veel gehoorde klacht. Sommigen voelen zich zelfs vernederd door 

behandeling van Ferm Werk. Specifiek werden ook de gesprekken in de publieke ruimte 

bij Ferm Werk genoemd, die als vernederend worden ervaren. Dit roept schaamte op en 

het  zich tentoongesteld voelen. Door het onbegrip van de consulenten die de deelnemers 

ervaren ontstaat er wantrouwen. Hoe kan iemand tenslotte ‘het beste’ met je voor hebben 

als diegene je niet begrijpt. Het wantrouwen gaat zelfs zo ver dat de meeste deelnemers 

hun consulent ervan verdenken zich helemaal niet met ‘hun’ belangen bezig te houden, 

maar uitsluitend proberen hun zo snel mogelijk uit de uitkering te krijgen. Ongeacht of het 

werk ‘passend’ is. Natuurlijk zijn woorden als ‘passend’ en ‘maatwerk’ rekbare begrippen 

waarbij iedereen weer wat anders kan verstaan. Maar vanuit het perspectief van de meeste 

deelnemers aan mijn onderzoek is de begeleiding van hun consulenten geen maatwerk en 

verre van passend.

‘Het voelt erg 
vernederend om 
zo open en bloot 
tentoongesteld te 
zitten terwijl iedereen 
kan horen wat je 
zegt.’ 
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Als warming-up en om voor het brainstormen een mogelijkheid te bieden om alle negativiteit 

te spuien heb ik gevraagd hoe het voelt om werkloos te zijn en waarmee ze werkloosheid 

associëren. Waarop ik de volgende antwoorden kreeg:

Aan de kant gezet• 

Geldzorgen• 

Geen voldoening• 

Onderwerp van gesprek op verjaardagen (schaamte)• 

Onbegrip• 

Onwetendheid• 

Moeilijker dan mensen denken• 

‘Ik heb nooit begrepen 
hoe het is om 
werkloos te zijn. 
Totdat het mezelf is 
overkomen.’ 

‘Het enige wat ik 
vraag is om met 
respect behandeld 
te worden.’ 
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Op de vraag hoe ze de begeleiding van Ferm Werk ervaren kreeg ik de volgende 

antwoorden:

Welke begeleiding?• 

Vernederend• 

Je moet toestemming vragen voor alles• 

Je wordt niet geholpen• 

De gesprekken in de publieke ruimte bij Ferm Werk voelen niet prettig• 

Er wordt niet goed gematched• 

Er is geen persoonlijke interesse• 

Je voelt je als nummer behandeld• 

Als je langer dan 4 weken hebt gewerkt moet je opnieuw de uitkering aanvragen, wat • 

demotiverend werkt om tijdelijk werk te aanvaarden

Verplicht tewerkgesteld waar je niks mee opschiet (geen maatwerk)• 

Zelfvertrouwen wordt weggenomen• 

Geen kennis van zaken en/of een goede informatie (consulent is of niet op de hoogte • 

van mogelijkheden of verstrekt die informatie niet)

Vervolgens heb ik gevraagd, wat Ferm Werk beter doen? Waarop ik de volgende 

antwoorden kreeg:

Een vertrouwenspersoon hebben/toekennen• 

Breder helpen niet alleen naar werk toe• 

Informatie geven over inkomensondersteunende voorzieningen• 

Met respect behandelen• 

Niet ongevraagd nabellen op vacatures (alleen met toestemming)• 

‘Wanneer ik mijn 
verhaal doe, lacht 
mijn consulent mij uit 
met een sarcastisch 
lachje.’
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De frustratie over de begeleiding en benadering van Ferm Werk (consulent) is een rode 

draad die telkens terug komt. Er wordt niet geluisterd wordt er gezegd.

Doelen, zelfvertrouwen, motivatie en stress
Doelen, zelfvertrouwen en motivatie hebben met elkaar te maken als communicerende 

vaten. Zonder zelfvertrouwen is er geen doel en zonder doel geen motivatie. Met veel moeite 

heb ik tijdens de één op één gesprekken aan het begin doelen naar boven proberen te 

halen.

Op de eerste bijeenkomst heb ik in detail de structuur/verloop van mijn onderzoek 

nogmaals uitgelegd. Ik heb aan de hand van een filmpje over Design Thinking uitgelegd 

wat de bedoeling van het brainstormen is. De essentie van ‘Design Thinking’ is proberen. 

Je hebt een doel, door te brainstormen krijg je verschillende ideeën over hoe je dat doel 

kan bereiken, om vervolgens één of meerdere ideeën uit te proberen. Door dingen uit te 

proberen krijg je feedback, waarmee je de ideeën bij kan stellen, op andere ideeën komt of 

zelfs je doelen bij kan stellen. Dit proces herhaal je totdat je het doel bereikt hebt.

Om een gevoel van urgentie te creëren heb ik ook een filmpje laten zien over uitstelgedrag, 

waarin op een speelse en humorvolle manier wordt getoond hoe uitstelgedrag ons leven op 

een soms dramatische manier kan beïnvloeden.

‘Ik wil gewoon met 
rust gelaten worden. 
Geen gezeur aan mijn 
hoofd. Laat mij maar 
zelf bepalen wat ik 
doe.’ 
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Ik leg uit dat het belangrijk is om elke keer te komen omdat dit een unieke kans is om 

invloed uit te oefenen op het participatie beleid van de gemeente Woerden (Ferm Werk). De 

resultaten kunnen namelijk worden gepresenteerd aan de raad en besproken in de raad (de 

raad bepaald het beleid van de gemeente). Het is daarom belangrijk om zo veel mogelijk 

mee te doen. Elke bijeenkomst is van belang omdat het “experiment” centraal staat in mijn 

onderzoek. Dat wil zeggen dat de ideeën die tijdens het brainstormen bedacht worden, vóór 

de volgende bijeenkomst uitgeprobeerd moeten worden. 

Ik heb de deelnemers gevraagd om over de volgende twee vragen na te denken:

Hoe wil je dat je leven er over twee jaar uit ziet? • 

Waarmee zou je geholpen zijn? (minimaal één ding wat zonder geld gerealiseerd kan • 

worden)

‘Ik wil graag een 
cursus volgen maar 
dat mag niet.’

‘Ik heb wel een doel 
maar daar heb ik een 
certificaat voor nodig 
en dat kan ik niet 
betalen.’
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In heb verteld dat in de bijeenkomsten de volgende vragen worden behandeld:

Wat is je doel? (dit kan je niet vaak genoeg herhalen en zonodig bijstellen)• 

Wat zijn de stappen die je al genomen hebt om je doel te bereiken en wat heb je • 

daarvan geleerd?

Wat zijn stappen die je nog zou kunnen nemen om je doel te bereiken?• 

Ik heb verder verteld dat dit onderzoek bedoeld is om het participatie beleid van de 

gemeente Woerden/Ferm Werk eventueel te verbeteren. Het was niet de bedoeling om 

je daarom (te veel) te laten leiden door het huidige beleid van Ferm Werk, dus vanaf dat 

moment waren er geen beperkingen meer, zo was het idee. De deelnemers konden bij 

twijfel, of iets wel of niet mag, het ook alleen in gedachten uitproberen. Het ging er dan om 

dat ze er serieus over nagedacht hebben. Ze konden het ook aan sociaal raadslieden of aan 

hun consulent vragen. In het laatste geval zouden ze goed vastleggen wat er gezegd werd, 

ze konden eventueel ook zeggen dat ze aan dit onderzoek mee deden.

Doelen stellen is een lastige opgave voor de deelnemers. Rust is het eerste wat in ze op 

komt. Een enkeling herinnerd zich nog een droom uit een ver verleden. Een ander heeft 

om de paar seconden een andere droom/doel. Als ik maar uit de uitkering ben, als ik 

maar van het gezeur af ben. Het overkoepelende doel is rust, van het gezeur af of hulp en 

ondersteuning. Een aantal blijven in een vicieuze cirkel hangen dat ze een cursus/opleiding 

nodig hebben en die niet kunnen betalen. Tijdens de gesprekken dacht ik dat de doelen 

wel redelijk duidelijk waren maar tijdens het brainstormen bleken de meeste deelnemers 

‘Ik wil graag voor 
mezelf beginnen, 
maar heb daar hulp bij 
nodig. Ik wil dat graag 
samen met iemand 
anders doen.’
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helemaal niet open te staan voor suggesties of ideeën, en al helemaal niet als daar contact 

met hun consulent voor nodig is. 

Ik heb iedereen individueel in de gelegenheid gesteld hun doelen en dromen te verwoorden 

waarop er vervolgens tien minuten lang de ruimte was dat de anderen daarop konden 

reageren met ideeën en suggesties. Zo gaan we iedereen bij langs. Daarna heb ik iedereen 

gevraagd één of meerdere van die ideeën of suggesties te kiezen, waarmee ze de daarop 

volgende twee weken aan de gang konden gaan.

Doelen worden op een manier geformuleerd dat ze per definitie onbereikbaar zijn. Of 

de doelen zijn niet concreet genoeg of de belemmering wordt samen met het doel 

geformuleerd. Op het moment dat er door een enkeling wel een doel geformuleerd kon 

worden blijkt dat een droom te zijn die al jaren bestaat. Het lijkt erop dat op het vanaf 

het moment dat je in een uitkering zit, het niet meer mogelijk is om te dromen. Alleen 

herinneringen van dromen uit vervlogen tijden. Een aantal heeft wel ‘iets’ wat ze leuk/fijn lijkt 

maar ziet er geen nut in om daar moeite in steken. Het heeft toch geen zin wordt er dan 

gezegd.

Één deelnemer heeft een concreet doel. Hij wil een BBL opleiding gaan doen. Hij is net ruim 

anderhalf jaar in Nederland en spreekt de taal al redelijk. Volgens zijn zeggen na slechts 

een half jaar taalles. Op dat moment was hij al gedeeltelijk aan het werk. Tijdens mijn 

onderzoek in aanloop naar de opleiding is hij fulltime gaan werken. Hij kon daarom niet alle 

bijeenkomsten bijwonen maar is wel de enige deelnemer die tijdens mijn onderzoek zijn doel 

bereikt heeft. Hij is begin september begonnen aan de opleiding van zijn keuze.

‘Ik heb er een 
fulltime job aan, 
om aan alle 
verplichtingen te 
voldoen.’
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Ook een andere deelnemer had als eerste keus een BBL opleiding. En als dat niet lukt iets 

voor zichzelf beginnen. Taal is volgens hem het grootste probleem. Hij woont ruim twee 

jaar in Nederland en vindt het lastig om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Wat 

volgens mij niet mee helpt, is dat hij thuis met zijn partner in hun moedertaal blijft praten.

Drie deelnemers van 55+ en Nederlandse achtergrond willen graag vrijwilligerswerk gaan 

doen. Één van de deelnemers omschreef het als een status quo dat hij graag vrijwilligers 

werk wou doen wat aansluit op zijn werk- en opleidingsniveau, maar dat niet mag van Ferm 

Werk. Volgens hem moet hij van Ferm Werk eerst zoeken naar betaald werk ook al is dat 

onder zijn niveau. Hij is bang dat als hij onder zijn niveau gaat werken nooit meer in zijn 

vakgebied terug zal komen terwijl als hij als vrijwilliger op zijn niveau aan de slag gaat dat 

beter op zijn cv staat. Hij heeft zich daarom nog geen doel gesteld. Om de boel een beetje 

op gang te brengen geef ik een voorzetje met een ‘schot voor open doel’ en adviseer om 

te proberen van die vrijwilligers baan een betaalde baan te maken. Diegene schoot gelijk 

in de stress en stond niet open voor die mogelijkheid. Hij had zich helemaal ingesteld op 

het doen van vrijwilligerswerk en benadrukte het offer wat daarmee gemaakt werd naar 

de samenleving. Dat hij bereid was zijn kwaliteiten voor ‘niks’ aan de maatschappij ter 

beschikking te stellen. Dit zichzelf ‘belangrijk’ maken vind ik een opvallend fenomeen. 

Een ander is hierin volledig doorgeslagen en dicht zich talenten toe die zelfs door de andere 

deelnemers als overdreven worden bestempeld. Hij is beter dan iedereen en heeft kritiek 

‘In plaats van 
dankbaar te zijn dat 
ik me als vrijwilliger 
in wil zetten voor de 
maatschappij gaan 
ze me dat juist 
verbieden.’
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op elke vorm van autoriteit. Ook hij wil zijn kwaliteiten inzetten voor de maatschappij maar 

het moet dan wel leuk werk zijn of het betaald wordt, komt wat hem betreft op een tweede 

plaats. Hij wil vooral weer ergens bij horen. Hij heeft meer dan 200 sollicitaties verstuurd en 

is bij allemaal afgewezen. Is deze vernedering misschien te groot en moet hij dat op deze 

manier compenseren? Vraag ik mezelf af. Hij zet zich af tegen alles wat naar autoriteit ruikt.

 

Hij is niet verantwoordelijk voor zijn situatie en het is ook niet zijn verantwoordelijkheid om 

daar iets aan te doen. Zelfs niet doelen stellen of brainstormen. Als ik hem vraag wat hij 

hier dan doet, zegt hij dat zijn aanwezigheid dit project naar een hoger plan zal trekken. En 

als ik niet met een ‘oplossing’ kom, zal hij er over na gaan denken om zijn kostbare tijd niet 

meer in dit te project steken. Wanneer ik hem zeg dat ik vind dat niet alles in het leven strak 

geregisseerd is en dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn leven en ook voor het verloop van 

zijn brainstormsessies reageert hij verontwaardigd. Een volgende bijeenkomst heeft hij nog 

steeds geen doel gesteld en heeft dus ook niks gedaan om dat te bereiken. 

‘Als mensen een 
paar maanden een 
uitkering hebben 
raken ze vanzelf 
gedemotiveerd.’

‘Eigenlijk wil ik 
gewoon weer 
ergens bij horen.’
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De volgende deelnemer heeft nooit gewerkt en wil ook graag vrijwilligerswerk doen, maar is 

er bang voor dat als hij dat aan zijn consulent kenbaar maakt dat er dan wordt gezegd: ‘als 

je dat kan’, dan kan je ook ‘betaald werken’ om vervolgens als bijvoorbeeld schoonmaker 

aan het werk gezet te worden. Hij heeft inmiddels ervaren in zijn directe omgeving dat 

betaald werk met weinig uren en geen perspectief op meer uren, bij Ferm Werk de voorkeur 

heeft boven vrijwilligerswerk dat op de langere termijn kans biedt op een fulltime betaalde 

baan. Hij heeft daarom alle vertrouwen in Ferm Werk verloren. Hij heeft zich daarom nog 

geen doel gesteld, omdat hij ervoor heeft gekozen om ‘onder de radar’ te blijven. Ik vermoed 

dat hij van de partij is vanwege een combinatie van gezelligheid en nieuwsgierigheid. 

Twee deelnemers willen voor zichzelf beginnen. De één is al begonnen en laat zichzelf 

inhuren voor allerhande werkzaamheden. Hij heeft een regeling getroffen met Ferm Werk 

waarbij hij zijn winst maandelijks verrekend met zijn uitkering. De winst blijft meestal onder 

bijstandsniveau en daarmee blijft hij afhankelijk van een bijstandsuitkering. Hij heeft het druk 

met opdrachten en kan daardoor niet op alle bijeenkomsten komen. Maar hij genereert niet 

voldoende inkomen om boven bijstandsniveau uit te komen. Ik vermoed dat bepaalde de 

keuzes die hij hierin maakt vaak het gevolg zijn van een te laag zelfvertrouwen. De stress die 

de uitkering en het verrekenen van de winst met de uitkering met zich meebrengt maakt dat 

‘Ik weet wel waar dat 
imago probleem van 
Ferm Werk vandaan 
komt! Zou het wellicht 
komen omdat ze je 
voor elk klein foutje 
een dreigbrief sturen?’
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hij al met een relatief hele kleine opdracht geestelijk al ‘helemaal vol’ zit. Dit gecombineerd 

met een laag zelfvertrouwen zal hij op deze manier waarschijnlijk nooit structureel uit de 

bijstandsuitkering komen. Dit is een vicieuze cirkel van oorzaak en gevolg. De stress die een 

bijstandsuitkering met zich meebrengt zorgt ervoor dat hij in de bijstandsuitkering gevangen 

blijft. 

De andere deelnemer die voor zichzelf wil beginnen heeft een droom. Hoe en wat is nog 

niet heel erg concreet. Hij heeft die droom al voor meer dan 30 jaar en is enthousiast om 

daar serieus mee bezig te gaan. Zijn grootste probleem is zijn gebrek aan zelfvertrouwen, hij 

is bang om niet serieus genomen te worden. Hij wil het graag samen met iemand anders 

doen. Ook heeft hij een cursus/certificaat nodig waarvoor hij het geld niet heeft. Dit blokkeert 

hem om aan de slag te gaan. Ook geldzorgen is een belangrijke reden waarom de doelen 

of stappen in de juiste richting niet voldoende nagestreefd zijn. Zijn doel wordt daardoor 

ook niet heel erg concreet waardoor de stappen of beter gezegd de stap ook erg één 

dimensionaal blijft. Ook hier is sprake van een vicieuze cirkel.

Een aantal deelnemers is de wanhoop nabij. Het is één grote klaagzang. Één deelnemer 

draaide rond in een vicieuze cirkel en met zijn gebrekkige Nederlands was er ook moeilijk 

een touw aan vast te knopen. Het kwam er in het kort op neer dat hij een beroep ambieert 

waarvoor een opleiding/cursus nodig is. Hij heeft geen geld om die opleiding/cursus te 

betalen. Ferm Werk werkt hem volgens hem tegen omdat Ferm Werk de opleiding/cursus 

niet wil betalen èn omdat Ferm Werk vindt dat hij op ander werk moet solliciteren dan wel 

ander werk moet accepteren. Ook aan een leer- en werkervaringplek worden dusdanig 

hoge eisen gesteld, bijvoorbeeld een arbeidscontract met minimaal een bepaald aantal uren 

per week en voor de duur van minimaal een bepaald aantal maanden, dat hem moed bij 

voorbaat al in de schoenen zakt. 

‘ik ben bang dat ik 
niet serieus genomen 
wordt omdat ik niet 
zo goed Nederlands 
spreek’
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Een deelnemer had bijvoorbeeld in zijn land van oorsprong een vak geleerd en wil hier 

in Nederland ook weer in dat vak aan de gang. Alleen zijn de vereisten voor dat vak in 

Nederland net even iets anders waardoor hij bijscholing nodig heeft. Hij heeft ook niet het 

geld om deze cursus/opleiding te betalen. En een werkervaringplek mag niet als er geen 

contract tegenover staat met een minimaal aantal uren. In zijn beleving mag er helemaal 

niks. Hij voelt zich erg geïntimideerd door Ferm Werk en durft helemaal niks. Dit is een bij 

zeer veel deelnemers voorkomende vicieuze cirkel het probleem buiten zichzelf (in dit geval 

bij Ferm Werk) wordt gelegd waardoor hij zichzelf bij voorbaat machteloos maakt. Oorzaken 

worden onder andere gezocht in afkomst en taal beheersing. Dit laatste is denk ik niet 

geheel onterecht en daardoor ideaal om je achter te verschuilen en in je slachtofferrol te 

blijven. 

Één deelnemer van Nederlandse afkomst vindt dat er een negatieve sfeer heerst in ‘de 

hal’ omdat daar volgens hem alleen maar mensen zijn die eigenlijk geen zin hebben om 

te werken. In tegenstelling tot hem. Hij kan op dit moment niet werken vanwege een 

lichamelijke beperking. Maar als hij wil werken staat hij vroeg op en stapt rechtstreeks op 

‘Mensen met een 
Nederlandse 
achtergrond hebben 
het makkelijk. Met 
een buitenlands 
accent, buitenlands 
uiterlijk of buitenlandse 
naam wordt je nooit 
uitgenodigd.’ 
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een werkgever af om te vragen of hij kan werken. Of hij maakt s’ ochtends een rondje 

langs alle uitzendbureaus en maakt s’ middags hetzelfde rondje nogmaals net zolang totdat 

ze hem werk aanbieden. Eigenlijk zou hij thuis moeten blijven vanwege zijn lichamelijke 

beperkingen omdat belasting het alleen maar erger maakt. Hij heeft geen geld voor 

fysiotherapie wat hij volgens de arts wel nodig heeft. Hij kan niet stil zitten dus wil wel aan 

het werk maar kan daarbij niet alles doen. Hij komt in zijn praten en doen en laten erg 

onrustig over. Het lijkt wel of hij elke dag een ander doel heeft. 

Ook een andere deelnemer heeft meerdere doelen. Deze deelnemer heeft totaal geen 

focus. Hij wil veel te veel en laat zich ook veel teveel leiden door wat andere mensen 

tegen hem zeggen. Door een gebrek aan zelfvertrouwen oriënteert hij zich op banen en 

opleidingen onder zijn opleidingsniveau. Hij wil graag andere mensen helpen en loopt 

zichzelf daarbij voorbij. Hij wil een werkervaringplek maar hij wil ook een opleiding doen en hij 

wil ook voor zichzelf beginnen. Het liefst doet hij het alle drie en daarnaast nog mantelzorg 

en andere verplichtingen

‘het zit me tot hier!  
Als het zo doorgaat 
maak er een einde 
aan!’

‘Als ik nog langer 
thuis moet zitten 
wordt ik gek.’
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Een deelnemer woont nog thuis en heeft een specifieke opleiding gevolgd en zoekt naar 

specifieke vacatures met specifieke vereisten. Deze specifieke vacatures met specifieke 

vereisten komen niet heel vaak voor. Hierbij kwamen de suggesties goed op gang. De 

specifieke functie wordt vaak gecombineerd met andere specifieke eisen en daar komt meer 

bij kijken dan alleen de specifieke vereisten waar hij voor geleerd heeft. Er werd geadviseerd 

om wat ruimer te kijken dan de specifieke vacatures aangezien de sector waarin de 

specifieke vereisten nodig zijn enorm aan trekt. Bij de rondvraag waarmee hij de daarop 

volgende veertien dagen aan de gang gaat, gaf hij aan aannemers te zullen benaderen. Dit 

heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Deze deelnemer had erg veel moeite om afspraken na te 

komen. 

Een deelnemer heeft aanvankelijk wel een doel. Weliswaar een vaag doel maar na mate het 

project vordert en hij door begint te krijgen dat hij hier zelf mee aan de slag moet verdwijnt 

het doel als sneeuw voor de zon en vindt hij het allemaal wel best ‘zo’. 

Ook een volgende deelnemer. Meegekomen met een andere deelnemer. Hij woont samen 

met die andere deelnemer maar officieel woont hij nog thuis. Hij heeft een opleiding gedaan 

waarvoor maar bij een paar werkgevers werk is. Hij komt daar niet tussen en doet nu 

voorlopig ander werk wat hij wat minder leuk vindt. Hij stelt zich erg passief op en toont geen 

initiatief om er toch tussen te komen. Ook hij lijkt het allemaal wel ‘best’ te vinden zolang hij 

maar niet ‘teveel’ initiatief hoeft te nemen.

‘Als er op 
verjaardagen over 
werkloosheid 
gesproken wordt 
hou ik meestal mijn 
mond.’
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Een aantal deelnemers had aangegeven op de dag of op het tijdstip waarop ik de 

brainstormsessies had gepland niet te kunnen. Daarom heb ik de deelnemers de 

mogelijkheid gegeven om voor de volgende brainstormsessies zelf een datum en tijd te 

kiezen wat hun uit komt. Per email of via datumprikker.nl konden de deelnemers aangeven 

welke data en tijden voor hen het beste uitkomt, om het voor zoveel mogelijk deelnemers 

mogelijk te maken om mee te kunnen doen. De deelnemers konden van maandag tot en 

met vrijdag uit de dagdelen s’ ochtends, s’ middags en s’ avonds kiezen. En omdat de 

meeste deelnemers in Molenvliet wonen waarvan er één slecht ter been is, heb ik me ook 

voor alternatieve locatievoorstellen opengesteld. 

Omdat de respons via email erg laag was heb ik iedereen die nog niet gereageerd had ook 

nog gebeld om er zeker van te zijn dat ze zouden komen. Ook nadat ze me telefonisch 

hadden toegezegd te komen waren er nog steeds deelnemers die niet op kwamen dagen 

zonder iets van zich te laten horen. En als ik ze belde waar ze bleven waren ze niet te 

bereiken, ‘opeens’ aan het werk of was hij verdwaald en al anderhalf uur aan het zoeken 

waar hij moest zijn. Wat me opvalt is dat deelnemers die nog geen duidelijk doel hebben 

‘Ik wil niet in de hal 
werken, daar heerst 
een negatieve sfeer.’

‘Niet dat, dat allemaal 
belangrijk is voor jou 
om te weten, maar ik 
ben best druk.’
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gesteld of deelnemers die alleen kritiek willen leveren of zelf niks wilden doen vaker afwezig 

zijn. Deelnemers die een droom of doel hebben waren elke bijeenkomst aanwezig. Heel 

opvallend vond ik dat bijna iedereen het heel erg druk heeft. Meerderen hebben het over 

kostbare tijd. Aangezien mijn project daar nog eens extra bij komt geeft dat ook nog eens 

extra stress. 

 

‘Het is vaak moeilijk om 
mijn bed uit te komen, 
omdat ik nergens zin 
in heb. Mijn leven voelt  
leeg en uitzichtloos 
omdat ik alleen 
maar bezig ben met 
overleven in het hier 
en nu.’ 
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Samenvatting
Bij veel deelnemers is de taal een bijna onoverkomelijke belemmering om hun dromen waar 

te maken. Ze voelen zich machteloos en overgeleverd aan hun consulent.

Gebrek aan zelfvertrouwen en angst voor afwijzing is zo groot dat er geen serieuze 

stappen worden gezet waarbij er een kans bestaat om afgewezen te worden. Het is 

overduidelijk dat alle deelnemers gevangen zitten in een slachtofferrol waardoor ze geen 

eigen verantwoordelijkheid voelen voor de situatie waarin ze zitten en zijn ze niet in staat 

een uitweg bij zichzelf te vinden om uit hun situatie te komen. Het is alsof de naald van een 

grammofoonplaat overslaat en in één groef is blijven steken. De woorden strijd en overleven 

vallen herhaaldelijk. Dat leven van een bijstandsuitkering een financiële overlevingsstrijd is lijkt 

mij duidelijk. Maar ook op mentaal gebied is het een overlevingsstrijd. De deelnemers voelen 

weinig begrip in hun omgeving voor hun situatie. Omdat de deelnemers niet het gevoel 

hebben dat er naar hen geluisterd wordt is er erg veel wantrouwen jegens Ferm Werk, de 

Gemeente maar ook andere autoriteiten.

Het gemis van collega’s om mee te praten wordt erg gevoeld. Ergens bij horen, deel 

uitmaken van een groter geheel. Onderdeel uitmaken van de maatschappij. Het ontbreken 

van dit alles vervuld de deelnemers met een leegte en paniek. Een paniek van gevangen 

zitten in een onzichtbare gevangenis. Een doolhof waar geen uitgang lijkt te zijn. Door dit 

gevoel van machteloosheid geven meerdere deelnemers te kennen last te hebben van 

depressieve gevoelens. 

Uit mijn ervaringen met de deelnemers blijkt dat de stress een verlammende rol speelt in 

het leven van de langdurig werkloze. Het lijkt wel of ze allemaal tegen een burn-out aan 

zitten. Ze hebben het stuk voor stuk druk met… het lijkt wel of de grammofoonplaat die is 

blijven steken op een te hoge toeren staat. Ook het maken en nakomen van afspraken gaat 

sommige deelnemers moeilijk af. Het lijkt soms wel of ze in een heel andere wereld zitten en 

zich niet kunnen focussen en geen doelen kunnen stellen. 

Wel heb ik gemerkt dat op het moment dat ze onder lotgenoten zijn ze gaan stralen en zich 

naar anderen toe zeer hulpvaardig opstellen. De blinde vlek die ze bij zichzelf hebben is er 

naar de ander toe niet, dit gecombineerd met het feit dat ze geneigd zijn van lotgenoten 

eerder iets aan te nemen dan van iemand die zich niet in hun situatie kan verplaatsen. Het is 

belangrijk om ergens bij te horen. 
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Literatuuronderzoek
Omdat mijn onderzoek geen wetenschappelijk karakter heeft ga ik op zoek naar 

wetenschappelijk onderzoek die mijn waarnemingen en bevindingen verklaren.

‘Ik ben niet zo naïef om te denken dat niemand probeert te profiteren van de 

overheid. Natuurlijk zijn er mensen die dat doen en die moet je ook aanpakken. 

Maar ik ben ervan overtuigd dat het grootste deel van de werklozen wél wil werken. 

Bij veel politici slaat de balans door naar de andere kant: zij hebben de neiging te 

denken dat de meeste werklozen lui zijn, dat ze onverschillig zijn, dat ze het niet 

begrijpen en dat ook niet willen. ’

Eldar Safir (2015)

Op termijn zal het een kostenbesparing opleveren door uit te gaan van welwillendheid 

van werklozen. Er is niemand die ‘niks’ wil doen. Profiteren van de overheid is slechts een 

overlevingsmechanisme. Als niks meer lukt kan je tenslotte beter profiteur zijn dan een loser. 

Zoals ook hieronder beschreven.

Werklozen beschikken over strategieën om hun zelfrespect te beschermen, ze moeten 

wel veel emotiewerk verrichten om zich te kunnen onttrekken aan het negatieve stereotype 

beeld wat anderen in de samenleving van hen hebben. Anderen vinden dat zij lui zijn, 

zonder arbeidsmoraal en nutteloos. Ze moeten voor hun gevoel opboksen tegen een imago 

als selfmade verliezers in de meritocratische competitie om maatschappelijk succes. Ze 

zouden niets bijdragen aan de samenleving, maar wel profiteren van overheidsvoorzieningen 

en een afkeurenswaardige moraal hanteren die hun problematische situatie verklaart. 

Eigen schuld, dikke bult. Keer op keer afgewezen worden door potentiële werkgevers 

versterkt het gevoel dat anderen hen parasieten vinden die niets waard zijn. In contact met 

uitkeringsorganisaties, re-integratiebedrijven en de sociale werkvoorziening ervaren zij een 

bevestiging van dat beeld. Er is een ‘eigen-schulddiscours’ zichtbaar in de manier waarop 

werklozen denken dat anderen hen beoordelen. Ze ervaren dat anderen hen veroordelen en 

niet solidair zijn; hun werkloosheid is immers hun eigen schuld en een ‘voorspelbaar risico’.’ 

Zoals wordt beschreven in het proefschriftonderzoek van Mw. J.A.G. Elshout ‘Roep om 

respect, Ervaringen van werklozen in een meritocratiserende Samenleving’ (2016). 

Hieruit blijkt dat net als uit mijn waarneming dat langdurig werklozen veel last hebben van 

het negatieve stereotype beeld wat anderen van hen hebben. Maar waarom bevestigen 

langdurig werklozen dit stereotype beeld dan met hun gedrag?
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Het sociaal beleid van veel overheden staat bol van strafmaatregelen en deadlines, maar 

die werken alleen maar averechts. ‘Je kunt mensen opleiden, pushen en straffen wat je wilt, 

maar je kunt ze niet veranderen. Alleen door iets te wijzigen in hun context, kun je ze helpen. 

Bij veel politici slaat de balans door naar de andere kant: zij hebben de neiging te denken 

dat de meeste werklozen lui zijn, dat ze onverschillig zijn, dat ze het niet begrijpen en dat ook 

niet willen. Ze onderschatten de invloed van de context. Uit alle onderzoeksdata blijkt: als je 

mensen die zich goed gedragen in een situatie van armoede plaatst, gaan ze zich verkeerd 

gedragen. En als je ze daaruit haalt, gaan ze zich beter gedragen. We are all creatures of 

the context. Het lukt de armen vaak niet om daar zelf uit te komen. Politici hebben daar 

een grote verantwoordelijkheid in. Een moeilijke opdracht, dat realiseer ik me ook wel. Het 

is makkelijker om mensen te straffen dan om mensen te helpen. Zoals beschreven in heb 

het artikel ‘Haal de ruis uit het hoofd van armen’ Eldar Shafir - Vrij Nederland (2015) en ook 

in het boek ‘Schaarste (hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen)’ door Sendhil 

Mullainathan & Eldar Shafir (2013) 

Dit daagt uit tot een herijking van beleidstermen als zelfredzaamheid en eigen 

verantwoordelijkheid. Wat betekenen die termen in een context waarin MRI-scans laten zien 

dat een substantieel deel van een groep die als gevolg van een door chronische stress 

anders ontwikkelde hersenstructuur, waarschijnlijk niet de mogelijkheden heeft om het 

gevraagde gedrag te vertonen? Het is een bril die een ander perspectief geeft op de vraag 

hoe de relatie tussen professional en deelnemer moet worden ingevuld, hoe instrumenten 

worden ingezet en welke doelen worden nagestreefd. Zoals beschreven in Mobility 

Mentoring® door Nadja Jungmann en Peter Wesdorp (2017)

In het licht van de toenemende digitalisering en robotisering rijst de vraag of er in de 

toekomst wel voor iedereen betaald werk zal zijn. De wetenschappers zijn hierover verdeeld 

en de meesten kiezen de veilige weg van achteruit kijken en hopen voor het ‘beste’ maar 

ervaringen van het verleden zijn garanties zijn voor de toekomst. Deskundigen die zich met 

digitalisering en robotisering bezig houden waarschuwen dat er deze digitalisering ronde veel 

meer banen zullen verdwijnen dan er terug zullen komen. Nu al verdwijnen er banen in het 

middensegment door baanpolarisatie als gevolg van digitalisering en robotisering. Waardoor 

mensen uit dit middensegment nu steeds vaker werken in banen voor laag geschoolden 

waardoor mensen met een lage opleiding er steeds moeilijker tussen komen. Grote groepen 

mensen komen hierdoor geïsoleerd te staan van de maatschappij.

Bron: Werken aan de robotsamenleving – Rathenau Instituut (2015)

Technologische verandering leidt tot een hogere productiviteit en meer werkgelegenheid. 

Hierdoor neemt de welvaart toe. Tegelijkertijd is de verdeling van die welvaart een 
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toenemende bron van zorg. De opkomst van ICT vanaf de jaren tachtig heeft geleid tot een 

toename van loonongelijkheid tussen hoog- en laagopgeleiden en recentelijk tot een daling 

van de werkgelegenheid en druk op de lonen van middelbaaropgeleiden.

Het blijkt dat de groei van werkgelegenheid en lonen vooral plaatsvindt aan de bovenkant 

van de arbeidsmarkt. Ondanks een nog steeds groeiend aanbod van hoogopgeleide 

werknemers zijn de relatieve lonen voor deze groep vanaf 1985 gestegen. Het aandeel 

van het middensegment in de werkgelegenheid daalt echter en de lonen staan daar onder 

druk. Hierdoor werken mensen die voorheen in midden-beroepen werkten, nu vaker 

in lager betaalde banen aan de onderkant, waar een toename in de werkgelegenheid 

gepaard gaat met druk op de lonen. De loonongelijkheid tussen de boven- en onderkant 

van de arbeidsmarkt is dus toegenomen. Ten slotte is een deel van het extra aanbod 

hoogopgeleiden terechtgekomen in banen die voorheen door middelbaaropgeleiden werden 

bezet. Dit gaat samen met toenemende lonen als gevolg van een verandering van de vraag 

naar meer niet-routinematige vaardigheden. De trends lijken sterk op die in andere landen. 

Een belangrijke nuancering is dat de omvang van de trends op dit moment relatief klein is.

(zie illustratie van baanpolarisatie in bijlage)

Bron: Baanpolarisatie in Nederland - CPB Policy Brief 2015

Tussen 1964 en 1978 zijn in de Verenigde Staten en Canada op grote schaal meerdere 

sociale experimenten gedaan met een basisinkomen. De onderzoekers in de VS wilden 

antwoord op drie vragen. 1: Gaan mensen veel minder werken als ze een basis inkomen 

krijgen? 2: Wordt het programma daardoor onbetaalbaar? 3: En zou het dan ook politiek 

onhaalbaar zijn? Het werd twee keer nee en één keer ja.

Bron: Gratis geld voor iedereen – Rudger Bregman (2017)
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Conclusie
Pushen en tegenprestaties hebben alleen zin om het publiek, belastingbetaler of 

stemgerechtigde te behagen. Zoals je een bedelaar eerst zou laten dansen alvorens een 

euro in zijn bakje te werpen. Het gaat ten koste van het zelfrespect en zelfvertrouwen en 

vergroot daarmee de afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook uit mijn ervaringen met de deelnemers blijkt dat de stress een verlammende rol speelt 

in het leven van de langdurig werkloze. Het lijkt wel of ze allemaal tegen een burn-out 

aan zitten. Ze hebben het stuk voor stuk druk met… het lijkt wel of de eerder genoemde 

grammofoonplaat die is blijven steken op een te hoge toeren staat.

Stress wordt naast de geldproblemen onder andere veroorzaakt door maatschappelijke druk 

waardoor het zelfrespect en zelfvertrouwen onder druk komen te staan.

Ook het contact met de consulent wordt door de deelnemers als stressvol ervaren. De 

meeste deelnemers hebben niet het gevoel dat er naar ze geluisterd wordt. Sterker nog de 

meeste deelnemers hebben het gevoel dat hun consulent, hun het leven zuur probeert te 

maken. Hierdoor zetten ze hun hakken in het zand en geven ze de indruk weinig coöperatief 

te zijn. Hierdoor ontstaat een situatie van wederzijds wantrouwen wat in ieder geval voor de 

langdurig werklozen erg verlammend werkt.

In het licht van de toenemende digitalisering en robotisering rijst de vraag of er in de 

toekomst wel voor iedereen betaald werk zal zijn. De wetenschappers zijn hierover verdeeld. 

De meesten kiezen voor de veilige weg van het achteruit kijken en hopen dat het wel 

goed komt. Maar ervaringen uit het verleden zijn geen garanties zijn voor de toekomst. 

Deskundigen die zich met digitalisering en robotisering bezig houden, waarschuwen er voor 

dat er deze keer veel meer banen zullen verdwijnen dan er terug zullen komen.

Door baanpolarisatie als gevolg van digitalisering en robotisering verdwijnen nu al banen 

in het middensegment, waardoor mensen uit dit middensegment nu steeds vaker werken 

in banen voor laag geschoolden, waardoor mensen met een lage opleiding er steeds 

moeilijker tussen komen. Grote groepen mensen komen hierdoor geïsoleerd te staan van de 

samenleving.
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Aanbeveling
Één van de grote problemen van langdurige werkloosheid, armoede en ook migratie is 

eenzaamheid en isolement. Om dit probleem te adresseren wil ik voorstellen een plek te 

creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Jong en oud, arm en rijk. Na het succes 

van het stadstrand is het een goed moment om na te denken om daar een gemeentecafé 

of stadscafé aan toe te voegen. Het gemeentecafé / inlooppunt voor hulp en gezelligheid. 

Gemeentecafé de oplossing voor isolement en eenzaamheid bij langdurig werklozen maar 

ook ouderen of anderen die graag het gezelschap van anderen opzoeken. Het verschilt 

van een gewoon café omdat een consumptie niet verplicht is. Koffie, thee en water gratis 

en meenemen van eigen eten toegestaan. Het verschilt van een buurthuis omdat het 

gemeentecafé een open karakter heeft. Het gemeentecafé zou gecombineerd kunnen 

worden met een expositieruimte, bedrijfsruimtes/ateliers en een low budget supermarkt/

voedselbank. Op het moment levert de voedselbank geen maatwerk en is de kans groot dat  

er veel wordt weggegooid door de mensen. Laat mensen met een voedselbankpasje gratis 

winkelen en mensen zonder pasje voor ‘normale’ low budget prijzen. Dit gemeentecafé 

kan ook gebruikt worden om de hulpverlening dichter bij de mensen te brengen voor 

bijvoorbeeld Woerden Wijzer, Woerden Welzijn, Woerden Werkt en Kwadraad. De 

deelnemers waren in ieder geval stuk voor stuk erg enthousiast over het idee.

Respect
Waardigheid staat centraal in een menswaardig bestaan. Vrijheid, gelijkheid, 

bestaanszekerheid, maatschappelijke participatie en verbinding tussen mensen geven 

invulling aan het begrip menselijke waardigheid. Werkelijk meedoen in de samenleving 

verwezenlijkt autonomie en zelfontplooiing. Een waardige en respectvolle benadering 

is daarom essentieel. Omdat waardigheid en respect subjectieve begrippen zijn is 

het belangrijk na te gaan of dit ook zo door de cliënt wordt ervaren. Een waardige en 

respectvolle benadering is vanuit de behoeftes van de cliënt. Langdurige werkloosheid is op 

zich al stressvol zonder dat daar nog een overheid bij komt die voor hun gevoel ‘verborgen’ 

of ‘onduidelijke’ agenda’s hebben (niet in lijn met behoeftes van de cliënt). Hulp krijgen van 

iemand die in jouw ogen NIET het beste met je voor heeft werkt averechts.

Hulp of pushen?
Soms is hulp in de vorm van pushen welkom. Een stok achter de deur om in actie te 

komen, om je doelen en dromen waar te maken. Hoewel het absoluut waar kan zijn dat een 
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consulent beter weet wat iemand nodig heeft dan diegene zelf, is het nooit een goed idee 

om hulp als verplichting op te leggen. 

Straffen en belonen zijn extrinsieke beloningssystemen. Het is beter om intrinsieke  

beloningssystemen aan te boren zoals:

Autonomie / zelfbeschikking• 

Ergens goed / beter in worden• 

Zingeving / doel• 

Ideaal zou zijn de uitkering (financiële bestaanszekerheid) als een onvoorwaardelijk 

basisinkomen te geven en de hulp indien gewenst (dus optioneel) aan te bieden.

Hulp en ondersteuning
Om maatwerk te kunnen leveren in hulp en ondersteuning is het belangrijk goed te luisteren 

en mensen weer verantwoordelijk te maken voor hun eigen leven. Bijvoorbeeld door 

autonomie (zelfbeschikking) verhogen en mensen zelf een re-integratie/participatie traject te 

laten kiezen (participatie in zo’n traject zou dan voor bv minimaal 80% verplicht kunnen zijn). 

Hieronder de stappen die hierbij doorlopen worden.

Stap 1  Aanvraag van de uitkering controleren op rechtmatigheid

Stap 2  Uitleg geven van rechten en plichten door consulent

Stap 3  De cliënt een keuze voorleggen voor een te volgen traject door de consulent en/of 

coach. Bij twijfel is het wenselijk dat de cliënt doorverwezen wordt naar de coach/

mobiliteit mentor. Dus hulp bieden bij keuze van een traject (niet door consulent 

maar door coach/mobiliteit mentor)  Belang cliënt voorop maar het moet wel een 

onderbouwde keuze zijn (trajecten worden niet gegeven door de coach zelf).

Stap 4  Het traject zelf

Ferm Werk
Op het moment ligt de uitvoering van de participatiewet bij Ferm Werk. De huidige naam 

‘Ferm Werk’ past bij huidig beleid. ‘Werk’ komt op de tweede plaats en het ‘Ferm’ beleid op 

de eerste. Communicatief is het verstandig deze naam te veranderen bij een beleid waarbij 

de mens centraal staat. Hierdoor wordt het zowel extern als ook intern duidelijk dat er een 

andere wind waait. Daarnaast wil ik adviseren Ferm Werk op te splitsen in (naar buiten toe in 

uitstraling, naam en locatie):

Sociale werkplaats; de vroegere sluisgroep• 

Sociale dienst; het verstrekken van uitkeringen en het uitvoeren van de participatiewet• 

Coaching / re-integratie / hulp / opleiding• 
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De consulent
Ook de functie van consulent wil ik adviseren om op te splitsen. Aangezien coachen 

en uitvoeren van de participatiewet een onmogelijke opgave is voor de consulent wil ik 

voorstellen deze functie op te splitsen in:

Consulent; uitvoerder van de participatiewet (Maatregelen opleggen proberen te voorko-• 

men) qua aantal 1/3 van de huidige consulenten.  

De consulent valt onder de ‘sociale dienst’

Coach / mobiliteit mentor; stress reductie en bieden van perspectief centraal stellen ipv • 

zo snel mogelijk naar betaald werk (geen maatregelen opleggen/vertrouwen is key) qua 

aantal 2/3 van de huidige consulenten.  

De coach valt onder het ‘re-integratie’ bureau (sociaal makelaar?). 

Voorbeelden van trajecten
Bij de trajecten wordt zoveel mogelijk in groepen (lotgenoten) ‘gewerkt’. Herwinnen van 

zelfvertrouwen is essentieel.

3 a 6 maanden op eigen kracht uit de uitkering proberen te komen• 

6 a 12 maanden vrijwilligerswerk• 

Een specifieke opleiding of cursus• 

Training zelfvertrouwen (in groepen)• 

Oriëntatie op de arbeidsmarkt (in groepen)• 

Oriëntatie op opleidingen (in groepen)• 

Sollicitatie / netwerk training (in groepen)• 

Een eigen bedrijf opzetten (in groepen)• 

Training taal en cultuur (in groepen)• 

Diverse activeringsprogramma’s bijvoorbeeld: wij 3.0, de hal (Ferm Werk), etc.• 

Basisinkomen
Gezien de toenemende digitalisering en robotisering rijst de vraag of er in de toekomst wel 

voor iedereen betaald werk zal zijn. Er vanuit gegaan dat er niet voor iedereen betaald werk 

is, lijkt het onmenselijk van mensen te vragen te blijven solliciteren op banen die er niet zijn. 

Dat voelt volkomen onzinnig of mensen ervaren keer op keer teleurstelling. 

Een basisinkomen is een antwoord op veel problemen. Als je iedereen het recht geeft 

op een basisinkomen zal het draagvlak voor dat basisinkomen (uitkering) toenemen om 

daarmee iedereen als volwaardig lid van de samenleving mee kunnen laten doen. De 

schadelijke bijwerking van schaamte zal dan afnemen. Ook zullen de kosten voor controle 
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op naleving van de verplichtingen verdwijnen. Hieronder laat ik verschillende varianten zien 

om het basisinkomen vorm te geven. 

Basisinkomen voor iedereen
Iedereen hetzelfde bedrag arm of rijk net zoals nu de AOW is georganiseerd. Het grote 

voordeel is dat er geen inkomens check hoeft te zijn. Dit wordt gefinancierd/verrekend via 

de inkomstenbelasting. Als het basisinkomen hoog genoeg is kunnen alle andere inko-

mensondersteunende maatregelen worden afgeschaft. Ook kan het minimum loon worden 

afgeschaft. Dit systeem geeft ruimte aan diensten en producten die tot nu toe niet rendabel 

waren, waardoor een stijging van productiviteit het gevolg kan zijn.

Basisinkomen als inkomensondersteuning
Iedereen met geen of een laag inkomen een basisinkomen geven. Bij deze variant moet er 

wel een inkomens check zijn. De hoogte van het basisinkomen kan dan geleidelijk vermin-

deren na mate iemand meer verdiend. Dit zou via de belastingdienst (toeslagen) kunnen 

lopen maar wel met een maandelijkse automatische check om te voorkomen dat mensen 

na een jaar opeens een flink bedrag moeten terugbetalen. Ook hier geld dat als het ba-

sisinkomen hoog genoeg is kunnen alle andere inkomensondersteunende maatregelen 

worden afgeschaft.

Regelluwe bijstand
De huidige bijstand regelluw maken en eventuele inkomensondersteuning pro-actief toepas-

sen. Geen sollicitatieplicht of re-intergratieplicht, maar wel ondersteuning geven waar nodig 

en gewenst. De laatste variant zou op gemeentelijk niveau uitgevoerd kunnen worden terwijl 

de bovenste twee varianten op landelijk niveau moeten worden uitgevoerd.
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Nawoord
Het is om moedeloos van te worden. Het lijkt wel of een dreiging van een maatregel of 

sanctie noodzakelijk is. Waarom is het zo moeilijk om in actie te komen als het gaat om 

het verwezenlijken van je dromen? Ik zou ze wakker willen schudden. Regelmatig hoor ik 

in mijn woorden mijn ‘oude’ consulent terug zoals een kind later zijn ouders terug hoort 

als hij zelf kinderen heeft. Ik heb aan de lijve ondervonden hoe het voelt als mensen 

afspraken niet na komen en gewoon in je gezicht staan te liegen. Maar vooral het gevoel 

van wanhoop, radeloosheid en stress bij de deelnemers blijft bij mij hangen en geeft mij 

een gevoel van teleurstelling. Dit is niet wat ik verwacht of gehoopt had. Ik had er wel 

rekening mee gehouden dat het brainstormen moeizaam zou kunnen gaan, maar ik had 

geen rekening gehouden dat de deelnemers zo vast zouden zitten in een slachtofferrol en 

daarmee het ontbreken van een eigen verantwoordelijkheid of van het gevoel de situatie 

in eigen hand te kunnen nemen. Ik wil hiermee niet zeggen dat de deelnemers geen 

verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Langdurige werkloosheid is niet iets wat je opzoekt 

maar iets wat je overkomt en daardoor voelen ze zich slachtoffer van de situatie. Het is mij in 

ieder geval niet gelukt om ze uit de slachtofferrol te krijgen. 

Een vervolg onderzoek naar hoe je groepen mensen uit een slachtofferrol krijgt en hoe je ze 

meer zelfvertrouwen geeft. Zodat ze meer in hun eigen kracht komen te staan, lijkt mij zeer 

zinvol.
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Baanpolarisatie

Bron: Baanpolarisatie in Nederland - CPB Policy Brief 2015


