Keerpunt in het bijstandsvraagstuk?

Op de ochtend van 2 april overhandigde KeerpuntLab in innovatiecentrum het Pakhuis aan
wethouder de Jonge en directeur Kooistra van Het Plein de aanbevelingen die zijn voortgekomen uit
twee goed bezochte onderzoeksbijeenkomsten rond het thema 'Bijstandsuitkering overbodig maken
- hoe gaan we anders om met werk en inkomen in Zutphen?'. Dit gebeurde in aanwezigheid van
twintig belangstellenden en betrokkenen, waaronder de voorzitter van de cliëntenraad van Het Plein
en mensen van de werkgroep voor een basisinkomen.

De acht aanbevelingen die vanuit KeerpuntLab werden aangeboden spelen nu al deels een rol bij het
ontwikkelen van beleid en bieden aanknopingspunten voor verdere uitwerking. Met name suggesties
voor verruiming van de BBZ en een ondernemershuis die meer mogelijkheden moeten creëren voor
zelfstandigen die niet geheel in hun eigen onderhoud kunnen voorzien vormen aanleiding voor Het
Plein deze verder te concretiseren. Ook het idee voor een pilot van het basisinkomen krijgt een
vervolg via de gemeente. Aanbevelingen die om een nadere discussie vragen zijn bijvoorbeeld het
herwaarderen van werk en op wijkniveau meer faciliteren.
Zowel wethouder de Jonge als directeur Kooistra van Het Plein zijn blij met de ideeën die zijn
aangedragen. De Jonge: ‘De vragen die hier gesteld worden houden mij ook bezig. Ik vind het daarom
erg interessant te horen wat de uitkomsten zijn. Als gemeente kunnen we met de Participatiewet nu
op lokaal niveau meer bepalen hoe de praktijk eruit komt te zien. Tijdens de bezuinigingsronde is het
beschikbaar stellen van gratis ruimte voor buurtinitiatieven als één van de eerste dingen af gevallen.
Maar misschien moeten we daar nog eens naar kijken gezien de veranderingen in de samenleving.’
Dhr. Kooistra is in zijn werk op zoek naar de passie van ieder mens. ‘Ik geloof in een inclusieve
maatschappij waar ieder zich op zijn eigen manier inzet. Sommige mensen kunnen dit op eigen
kracht, anderen hebben daarvoor een steuntje in de rug nodig. Daarop inspelen is belangrijk.’

De acht aanbevelingen waren met een korte samenvatting op kaartjes bevestigd aan een passend
stuk gereedschap en werden door een van de aanwezigen uitgereikt aan wethouder en directeur. Zo
was de aanbeveling 'Ondernemen vanuit de BBZ als marginale zelfstandige - ook bij lage inkomsten
zijn er directe en indirecte voordelen voor de gemeente' bevestigd aan een set imbussleutels.
Maatwerk is daar immers geboden. Aan een hamer zat het kaartje met de aanbeveling om een
Ondernemershuis Zutphen tot stand te brengen, waarbij samenwerking en gebruikmaken van elkaars
kennis en vaardigheden speerpunt zijn.
De bijeenkomst werd geopend door Dorien Bogerd, die het vraagstuk nog eens kort neerzette en de
wijze waarop KeerpuntLab geprobeerd heeft dat een stap verder te brengen. Vervolgens nam Bart
Keer enkele mensen die bij het proces betrokken waren een mini interview af middels een
specifieke vraag. Bijvoorbeeld Susanna die in haar pogingen om vanuit de bijstand te ondernemen
tegen een muur van regels en onmogelijkheden aanliep en met haar vraag eigenlijk de aanleiding
vormde voor KeerpuntLab om dit thema bij de kop te pakken. Maar ook Bartho van Wel,
beleidsmedewerker van Het Plein, die in de bijeenkomsten heeft meegepraat en uitleg gaf over ins
en outs van regelgeving rond bijvoorbeeld het urgente vraagstuk van de marginale zelfstandigen. En
natuurlijk kregen de wethouder en directeur van Het Plein een schriftelijk exemplaar met
eindverslag, aanbevelingen, namenlijst van ieder die heeft meegedacht en verhalen van enkele
bijstandsgerechtigden overhandigd. Aan het eind kwam er vanuit de cliëntenraad van Het Plein nog
de oproep aan zelfstandigen uit de bijstand om via de cliëntenraad mee te denken over ideeën en de
uitwerking daarvan.
Wie het eindverslag met aanbevelingen wil ontvangen of anderszins contact wil opnemen met
KeerpuntLab kan dat doen via: info@keerpuntlab.nl

