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Bouwen op vertrouwen

Heerlen/Posterholt, 10 november 2015

Geacht College,
Op donderdag 5 november jl. hadden ondergetekenden namens de CRR een prettig
onderhoud met de heer Th. Gielen, beleidsambtenaar bij uw gemeente.
Het gesprek ging over en drietal brieven met adviezen van de CRR, te weten ons
advies d.d. 8 oktober jl. over de evaluatie van de Participatiewet, het advies d.d. 21
september 2015 inzake ‘Herziene beleidsregels re-integratie gemeente Roerdalen
2015’ en het advies van 10 oktober 2015 over de evaluatie van het minimabeleid en
de Plangroep. We kamen tot de conclusie dat er een rode draad liep door al onze
adviezen. We hebben die als volgt benoemd: De overheid stuurt op basis van
repressie, terwijl sturen op basis van vertrouwen en samenwerking veel beter werkt.
Wethouder Den Teuling hebben we ooit eens horen zeggen dat de gemeente
Roerdalen streeft naar ‘bouwen op vertrouwen’. We kunnen het daar alleen maar
volkomen mee eens zijn.
De praktijk wordt door de cliënten echter anders ervaren. Het participatiebeleid wordt
kracht bijgezet met repressie. Waar de cliënten maatwerk in het vooruitzicht wordt
gesteld in de diverse regelingen, ervaart men dreiging met sancties, kortingen en
maatregelen steevast als sluitstuk van een gesprek met cliënten, zo wordt ons van
diverse kanten gemeld. Met betrekking tot het leveren van maatwerk werkt dit naar
onze mening bijzonder contraproductief. Voor maatwerk is samenwerking nodig op
basis van vertrouwen. Met de repressie bereikt u het tegendeel. De cliënt gooit de
kont tegen de krib, schiet in de stress en de verdediging of, wat meestal gebeurt,
zwijgt en ‘let op sijn saeck’. Een straf bovenop een straf, want zo wordt het hebben
van een uitkering helaas ervaren, kan de cliënt niet gebruiken: hij belandt nog verder
van de regen in de drup. Dat is naar onze mening niet de bedoeling, ook niet in uw
belang en zeker niet in het belang van de samenleving en nog minder in het belang
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van de betreffende burger die zo snel mogelijk weer volwaardig deel wil nemen aan de
samenleving.
De CRR roept u op te gaan experimenteren met de PW, te gaan bouwen op
(wederzijds) vertrouwen. Er zijn mogelijkheden daartoe. De uitvoering van de PW kan
ruimhartig, met daarbij het oog op de hiervoor genoemde belangen. Daar is durf voor
nodig en daar moet een intrinsieke gedrevenheid van uw gemeente en uw ambtenaren
aan ten grondslag worden gelegd. Betrokkenheid op de burgers van Roerdalen heeft u
ongetwijfeld. Dien die. Herstel het vertrouwen, hetgeen niet makkelijk zal zijn gelet op
het adagium: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Niettemin zal het de moeite
meer dan waard zijn, voor iedereen.
We wijzen u daarbij op een onlangs door de Tweede Kamer aangenomen motie
(hierbij ingesloten) die oproept meer te experimenteren in het kader van de PW.
Daarvoor is nodig een algemene maatregel van bestuur op basis van artikel 83 van de
PW. Deze motie wil dat gemeenten kunnen experimenteren met een sociale(re)
bijstand: minder regels, meer bijverdienen, gebaseerd op vertrouwen in plaats van
repressie en met name teneinde op effectievere en efficiëntere wijze mensen uit de
bijstand aan werk te helpen. Dat doel heiligt veel middelen, omdat de samenleving er
beter en rechtvaardiger door wordt.
Ook wijzen we u wat dit betreft nog eens op een artikel van Hans Bosselaar. Hij roept
daarin gemeenten op tot bovenbedoelde experimenten. Het artikel werd u reeds
toegestuurd.
We wachten uw reactie graag af. Mocht u onze inbreng bij dit onderwerp op
prijstellen, dan zijn we graag bereid daar onze bijdrage aan te leveren.

Namens de Cliëntenraad Roerdalen,
Met vriendelijke groet,
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