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Bejegeningmoet beter

'ALSOFIK EEN
CRIMINEEL
WAS...'
Vernederend,kleinerend,intimiderend.Vraaguitkeringsgerechtigden
naarde bejegeningdie hen ten deel valt, en dit is wat je hoort.
Dat kan en moet anders.Daaromis bejegeningeen van de
speerpuntenvan FNV Uitkeringsgerechtigden.
TEKSTEVAPRINS BEELDROBIN UTRECHT/ HH

Na 36 jaar te hebben gewerkt,
wordt Henk Toet (60) in 2010
werkloos . Drie j aar en meer dan
tweeho nd erd vergeefse sollicitaties verder , zit hij nog st eeds
zonder betaa ld e baan en komt
hij in de bijstand. En wa t krijgt
hij te horen op de eerste groe psbijeenkom st? Het is belan gr ijk
dat jullie disciplin e en arbei dsvaar dig heden ler en , oftewel:
op tijd ler en komen. Toet: 'Dat
is toch ronduit kleinerend en
beledigend. Ik h eb mijn leven
lang gewerkt .'
In h et 'sollici tatiecentrum'
word t Toet vervolgens de vraag
gesteld : 'Waarom denkt u dat
u na drie jaar nog geen werk
heeft gevonden?' 'Alsof h et
mij n eigen schuld zou zijn ...
Geluklcig zit ik zelden om een
weerwoord verlegen, du s ik
zeg: "Omdat ze een prof . dr.
ir. Albert Ein st ein zoeken van
twinti g jaar met vijftig ja ar
werkervar in g." Toen bleef h et
even stil.'
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EIGEN SCHULD
Alsof je h et je eigen sch ul d
is ... Die zin komt ook veelvu ldig teru g in de verhal en van
bij standsge r echt igden uit de
gemeenten Aalt en en Oude
IJsselstreek. 'Mijn consulent
zei letterlij k: dat je nu hi er zit ,
laat zien datje ni et wilt werken
en dus is het j e eigen schuld ',
vertelt Ibe Peters (44).
Het verhaa l is in midd els
bekend: de sociale dien st van
deze gem eent en liet bijst and sgerech tigden verplich t jarenlang zonder loon kun stb loemen
vouwen in een koud e, onvei lige
fabrieks h al. En de bej egenin g
die hen hi erb ij ten deel viel ,
was vernederend en bed reigend.
'De consu lenten en werkleide rs
gaven j e h et gevoel datj e nik s
voors telde, alsof je een crimi n eel wa s', zegt Peters, die als
werkzoek ende administratief
m edewerker dri e j aar in de
h al moe st werken. Dat laatste
gevoel werd nog verst erk t door

het feit dat taakgestraften
hetzelfde werk deden.
Een keer wer d Peter s op een
intimid erend e ma ni er geso mmeerd de wc's schoon te m aken.
Hij werd boos, maar weigere n
was geen optie, wist hij. 'Dan
zou er gekort worde n op je
uitkering - daar wer d cons tant
mee gedreigd.' 'Een dictatoriaal
regim e', zo omsc hrijf t hij de situatie in de hal. 'Ik h eb bij heel
wat bedrijven gewerkt, m aar
zo heb ik h et nog nooit ergens
meegemaakt.'

LOSERS
Beje genin g staat met stip op
n umm er één als het gaat om
pijnpunten van uitke ringsge recht igden. Daarom is het ook
één van de speerpu n ten van
FNVUitkerin gsgerechti gden .
De sector wil ond er and ere
mi ssta nd en b eter zich tbaar
maken en aanpa ld<en, en leden
'wa pen en ' m et informati e over
hun rechten. Te beginne n in

'Constante
negatieve
bejegening
is funest
voor iemands
zelfvertrouwen'

de Boer vorig j aar was wat dat
betr eft exemplari sch .
'Het is de cultuur van succes is
een keuze', zegt Almer. '.Alsje
maar hard genoe g je be st doet,
dan kom je er wel. En als je het
niet hebt gemaakt, dan ligt dat
du s aan j ezelf, d an heb je niet
genoeg je best gedaan en een
sch op onder j e kon t nodig.'
Met de invoerin g van de Particip atiewet is d eze visie, door de
tegenpres tati e en een strenge
aanpak, inmiddels officieel
bel eid geword en , stelde h oogleraar Gijsbe rt Vonk in het vorige
nummer van h et FNV Magazine.
STIGMA
Er is volgens hem meer en
J at een deni gr erend e bejegemeer spra ke van 'een straf op
:ting van uitkeringsgerechtigbijstandsafh ankelijkheid.'
den inmi ddels gem eengoed
::.:_;k
"t geworden , he eft volgen s
Als een straf en een verned e?5ychologe Michi Alm er veel te
rin g. Zo ervaren veel bij stand s::::iaken me t het wijdver spre ide
gerec hti gden hun re-integratie
·stigm at iserende beeld van luie en de tegenprestatie ook,
:::tkeri ngs tr ekkers die leven op
weet Michi Almer. En niet ten
:;;:
osten van h ardw erkend e m en- onr ech te. In Rotterd am wordt
sen.' De 'labbek akken -uit spraak ' eer lijk erkend d at het prikken
..m werkgeversvoorman Hans
van papier ook bedoeld is als

Rotterda m. Daar voelen mens en
die bijstand aanvragen zich
door de gemeen te behandeld
als hufters, loser s of fraudeurs ,
concludee rde de geme ente lijke
ombudsman onlan gs.
Een bevindin g die aansluit
bij reportages van de televisieprogra mm a's Monitor en 2doc
over 'de Rotterdamse aa np ak '.
'De Rott erda m se papierprild<er '
staa t sin ds di e ui tze ndin gen
symbool voor de zinloo sh eid
en he t vernederende van de
tegenprestatie.

afschrikmiddel in de hoop dat
mensen ofwel geen uitk er in g
aanvrage n, ofwel sneller een
baan vind en . Een baan di e er
in veel gevallen nie t is.
En ook dat draagt volgens
Almer bij aan een ne gatie ve
beje genin g. 'Een cons ul ent staat
voor een onmoge lijke opdracht :
mensen naar werk help en dat
er niet is. Het mald<elijk st is dan
om te denk en: het ligt aan de
uitkerin gsgerechti gden; zij zijn
sukk els.'

MACHTELOOSHEID
En dat gaa n ze zelf op den
duur ook geloven - zeker als
hen dat elke dag wordt in gepeperd , weet Almer die eind
2014 psychologisch onderzoek
deed onder deelneme rs aan een
verplicht re-integr atietr aject
van de Herste llin g in Amsterdam. Dit tr aj ect werd, n et als
dat in Aalten , geke nm erkt door
zinloo s, geestdod end werk , een
verned erende beje genin g en

consta nt gedr eig m et kort en
of stopzetten van de uitkering.
En daarvan worden mensen
lette rlijk ziek , cons tateerde
Almer. 'Deelnemers voelen
zich gevan gen in een situati e
van onzekerheid, zinloo sheid,
willekeur , machteloosh eid en
uitzichtloosheid, wat leidt tot
an gsten , piekeren, stress en
slecht sla pen.'
Bovendien concludeert ze dat
de traj ecten het tegenovergestelde bereiken van wat ze
zeggen te beogen. Almer: 'Een
derge lijke b ejegen ing is funest
voor iemands zelfvertrouwen ,
en vertrouwen in de samenl eving . Terwijl j e dat jui st heel
h ard nodig h ebt om steeds weer
afwijzin gen te verwerken en
gemoti veerd op zoek te blijven
naar betaa ld werk.'
Ibe Peters slui t zich daarbij aan .
'Een consta nt e neg ati eve b ej egenin g h aaltj e eigenwa arde
enorm n aar b ened en . Je ver liest
elke h oop voor de toekom st.'
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