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Proloog

Deze notitie borduurt voort op het gedachtegoed van het programma ‘Dit is Zwolle1’. Dit
programma verzet zich tegen de tendens in de veiligheidszorg, dat (bijna) alle
problematiek slechts via repressie aangepakt dient te worden. Dat zou teveel druk
leggen op repressieve programma’s en tegelijkertijd onrecht aandoen aan de
preventieve programma’s. Via onconventionele, preventieve maatregelen wordt de
verantwoordelijkheid voor onveiligheid en verloedering daar neergelegd waar deze
thuishoort.
Sleutelwoorden in de aanpak van ‘Dit is Zwolle’ zijn; verantwoordelijkheid en
vertrouwen. Mensen moeten elkaar weer gaan vertrouwen en verantwoordelijkheid
nemen voor hun omgeving en elkaar. ‘Dit is Zwolle’ draagt via verschillende
deelprojecten, eenduidige communicatie en gericht beleid op bepaalde doelgroepen die
veel overlast veroorzaken, bij aan dit doel.

                                                     
1 voor meer informatie, kijk op:  www.ditiszwolle.nl
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Inleiding

In iedere grote stad, zo ook in Zwolle, bestaat een steeds pregnanter wordend en breed
gevoeld gemeenschappelijk probleem, dat ingrijpt in de levenssfeer van alle inwoners in
de stad: subjectieve onveiligheid in de stad. Inwoners van Zwolle beleven de stad
onveiliger dan voorheen. Ze merken het aan alles om zich heen. In de Trendrapportage
van 2003 blijkt dat in sommige wijken tegen de 40% van de inwoners kampen met dit
onbehagen. In de Binnenstad is dat zelfs 43%. Ten opzichte van 2002 is de
onveiligheidsbeleving van Zwollenaren in 2003 met 4% toegenomen.

Verloedering in de breedste zin van het woord, draagt bij aan de beleving van
onveiligheid van onze inwoners. Het kan zich uiten door fysieke kenmerken in de
openbare ruimte, zoals zwerfvuil en graffiti. Deze worden aangepakt door o.a. dagelijks
servicegericht beheer en onderhoud en het opstellen en uitvoeren van
wijkveiligheidsplannen. Daarnaast zijn er kenmerken van verloedering zichtbaar, die
een meer sociale grondslag hebben. Zoals de aanwezigheid van dak- en thuislozen en
verslaafden in het straatbeeld en onaangepast gedrag van bepaalde individuen in de
eigen straat. Ook bestaat het vermoeden dat onvrede over het functioneren van de
overheid in het algemeen, bijdraagt aan deze onaangename gevoelens.

Bewoners hebben de neiging fysieke kenmerken van verloedering te koppelen aan
bovengenoemde kwetsbare doelgroepen in de samenleving, die er een andere
levensstijl op nahouden dan de ‘gemiddelde Zwolse burger’. Dat is soms terecht, maar
meestal niet. Een kleine groep raddraaiers verpest het voor het merendeel van de
doelgroep, die daardoor maatschappelijk buitengesloten dreigt te worden. Zowel de
stad als de doelgroep lijdt onder dat slechte imago. Want de negatieve beeldvorming
van bewoners over bepaalde groepen mensen, heeft een negatief effect op hun eigen
onveiligheidsbeleving.

De leefbaarheid en veiligheid in de stad kunnen worden gediend door een continue
beschikbaarheid van nuttige werkzaamheden voor deze bijzondere doelgroepen te
verwezenlijken. De doelgroepen zullen zichtbaar dienstbaar zijn aan de maatschappij.
Daarmee werken ze aan een beter imago. Tegelijkertijd werken zij aan hun carrière.

De mogelijkheid van persoonlijke ontwikkeling en doorstroming naar reguliere
reïntegratietrajecten en werkplekken is aanwezig. Met gebruikmaking van het middel
werk wordt in de eerste instantie een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de
veiligheidsbeleving. Tijdens het werk zelf voeren zorg en scholing de bovenhand.
Van deze doelgroepen mag overigens niet verwacht worden dat zij binnen een beperkte
periode uitstromen naar reguliere betaalde arbeid, zoals bij de klassieke
reïntegratietrajecten het streven is. Iedereen heeft kwaliteiten en mogelijkheden die ten
bate van de samenleving kunnen worden ingezet.

Uitzendbureau

De werkzaamheden worden verricht vanuit een uitzendbureau. Het uitzendbureau
verwerft oriëntatiewerk bij verschillende opdrachtgevers, en koppelt daaraan leden van
een bepaalde doelgroep. In een aantal randvoorwaarden, zoals het opleiden van
werkmeesters en het creëren van mogelijkheden van doorstroming in reguliere
trajecten, wordt voorzien. Het uitzendbureau heeft een zeer laagdrempelig karakter.
Iedereen is welkom, zolang een aantal basale restricties in acht genomen worden.
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De vrees bestaat dat maatschappelijke instellingen en reïntegratiebedrijven maar
mondjesmaat slagen bij het vinden van zinvolle werkzaamheden voor de moeilijkste
doelgroepen. De instellingen geven dat mede zelf aan. Terwijl een zinvolle
dagbesteding een wezenlijk onderdeel vormt van het resocialisatie- of
reïntegratietraject.

Het uitzendbureau zal de volgende doelgroepen voorzien van zinvol werk:
§ Dak- en thuislozen;
§ Stelselmatige daders;
§ Uitkeringsfraudeurs;
§ Ex-WIW/ID’ers;
§ Fase-4-cliënten.

Het biedt werkervaringsplekken in een beschermde en gecontroleerde omgeving.
Binnen een periode van 2 ½ jaar zullen zo’n 100 plaatsen gerealiseerd zijn. Gedurende
een periode van maximaal zes maanden wordt er gewerkt met behoud van uitkering.
Voor iedere deelnemer wordt een individuele beschikking opgesteld.

Inkomsten van het uitzendbureau worden verdiend door het leveren van diensten aan
verschillende opdrachtgevers en zijn niet afkomstig van langdurige subsidierelaties met
de Gemeente Zwolle. De gezamenlijke corporaties hebben aangegeven maximaal
gebruik te willen maken van het uitzendbureau. De doelgroepen zullen tijdens hun werk
zichtbaar dienstbaar zijn aan de maatschappij.

De naam: Pauropus BV

De Pauropus is een klein beestje dat familie is van de duizendpoot. Tot voor kort was
dit beestje ‘zoek’. Jarenlang is het nergens meer gezien. Tot dit jaar. Toen dook het
weer op in de omgeving van Nijmegen. De Pauropus kan zichzelf in een u-vorm buigen
en is door de spanning in staat een korte sprint te trekken, met de snelheid van een
veldmuis. Helemaal compleet is de Pauropus niet: zijn visuele vermogens zijn zeer
beperkt.

De Pauropus staat symbool voor doelgroepen die gedurende de laatste jaren steeds
verder in de vergetelheid zijn geraakt. En waarvaan niet méér verwacht wordt, dan zich
afzijdig te houden van de maatschappij. Natuurlijk zijn deze doelgroepen geen
duizendpoten, maar er zit zeker kwaliteit in deze mensen die ten goede kan komen aan
de kwaliteit van leven in de stad Zwolle. Door te werken voor het uitzendbureau zullen
deze mensen weer zichtbaar worden voor de stad in positieve zin. Natuurlijk zijn ze niet
altijd heilige boontjes (geweest). Doordat ze via het uitzendbureau hun energie kunnen
aanspreken in het voordeel van de stad in plaats van andersom, kunnen ze na verloop
van tijd rekenen op een betere beeldvorming vanuit bewoners. Dat komt zowel het
maatschappelijk herstel van de individuele deelnemer ten goede, alsmede iedere
inwoner van Zwolle.
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Leeswijzer

Er is een tweetal aanleidingen om via deze weg de onveiligheidsbeleving van
Zwollenaren aan te pakken. Deze zijn in het eerste hoofdstuk te lezen. In het
daaropvolgende hoofdstuk wordt uitvoeriger ingegaan op de grondslag van
onveiligheidsgevoelens in relatie tot het uitzendbureau. Het derde hoofdstuk omvat een
ruime beschrijving van de doelgroepen die bemiddeld zullen worden en het huidige
beleid rondom iedere afzonderlijke doelgroep. Bovendien wordt een verwachting
uitgesproken over de effecten die het werk op de doelgroep zal hebben. Vervolgens
wordt in het vierde hoofdstuk ingegaan op de praktijk: hoe komt de doelgroep
daadwerkelijk op de werkplek, en wat voor werk gaan ze dan doen. Tenslotte volgt een
hoofdstuk over de organisatie van het geheel. De kosten van het uitzendbureau zijn
inzichtelijk gemaakt in de begroting.
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1. Aanleiding

Het centrale motief voor deze benadering is de problematiek rondom gevoelens van
onveiligheid. Bewoners hebben een negatief beeld van een aantal doelgroepen in de
samenleving. Het beeld dat zij hebben bevordert de onveiligheidsbeleving van
bewoners, en beperkt tegelijkertijd de maatschappelijk kansen van de leden van die
doelgroepen. Daarom moet de doelgroep werken aan de verbetering van zijn eigen
imago. Op dit moment wordt er al gewerkt aan dat imago en die maatschappelijke
kansen in de doelgroepenaanpak in het programma ‘Dit is Zwolle’. Hieronder zijn de
praktijkervaringen kort beschreven. Daarna wordt de theoretische grondslag van deze
aanpak toegelicht. De overtuigende theorie en de ervaringen in de praktijk zijn
doorslaggevend geweest om te pleiten voor het uitzendbureau.

1.1 Dit is Zwolle

In de doelgroepenaanpak van ‘Dit is Zwolle’ werken op dit moment al zo’n 25 dak- en
thuislozen wekelijks aan de leefomgeving. Rondom de gebruiksruimte aan de
Pannekoekendijk, dagopvang Bonjour en De Herberg (WRZV), werken ze in de
openbare ruimte: ze ruimen zwerfvuil op of verwijderen onkruid. Onlangs is ook een
groep gaan helpen bij de ontmanteling van sloopwoningen in Holtenbroek. Tijdens de
werkzaamheden zijn ze herkenbaar aan hun gele hesje. Daardoor lokken ze positieve
reacties van o.a. voorbijgaand publiek, politie en ROVA-medewerkers uit. Eindelijk
horen ze weer eens een ander geluid. Dat doet ze goed. En ook het zwerfvuil in de
omgeving van de voorzieningen neemt zienderogen af.

Tijdens de implementatie van deze werkprojecten gaven maatschappelijke instellingen
aan moeite te hebben met het vinden van dergelijke werkzaamheden. Wanneer de
instellingen wel slagen, bestaat het gevaar dat er een wildgroei van onsamenhangende
en bovendien kwetsbare werkprojecten dreigt te ontstaan.
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1.2 Theorie: behoeftenhiërarchie

De theoretische aanleiding om te kiezen voor een aanpak waarbij het mes aan twee
kanten snijdt, zodat zowel leefbaarheid en veiligheid en nevengeschikt het
maatschappelijk herstel van het individu worden gediend, is gebaseerd op de
behoeftenhiërarchie van Arbraham Maslow2. Ontwikkeling van eigen mogelijkheden
geschiedt allereerst door bevrediging van een aantal elementaire deficiëntiebehoeften.
Pas na het verwezenlijken van deze behoeften
kan de hogere behoefte aan zelfontplooiing tot
stand komen. De (intrinsieke) motivatie voor
het vervullen van deficiëntiebehoeften kan
worden opgebracht, simpelweg vanwege het
feit dat het iemand daaraan ontbreekt.

In de piramide is te zien dat zowel veiligheid als
respect fundamentele behoeften zijn. De
behoefte aan veiligheid is onder te verdelen in
lichamelijke veiligheid (vrijheid van gevaar) en
psychologische veiligheid (stabiliteit, vrijheid
van dreiging). Bewoners van Zwolle voelen met
name een tekort aan psychologische veiligheid.
De behoefte aan respect en waardering is
vanzelfsprekend sterk aanwezig bij leden van
de gemarginaliseerde doelgroepen. Veel van deze individuen missen een gevoel van
zelfrespect; het gevoel dat je goed bent in wat je doet en de waardering van anderen
daarvoor3.

In het volgende hoofdstuk is te lezen waardoor gevoelens van onveiligheid ontstaan.
Deze nadere analyse van de grondslag van onveiligheidsgevoelens levert het bewijs
dat een uitzendbureau voor bijzondere doelgroepen een concrete bijdrage kan leveren
aan het verminderen van die gevoelens.

                                                     
2 Abraham Harold Maslow (1908-1970) is belangrijk vertegenwoordiger van de humanistische psychologie
3 Stromingen in de psychologie; W.E. Glassman/ H. Geluk; Uitgeverij Intro te Baarn (1999)



Datum 18 oktober 2004

6/35

2. Onveiligheidsbeleving

Onveiligheidsbeleving is de inschatting die bewoners maken van het risico dat zij lopen
om slachtoffer te worden. Deze zogenaamde ‘persoonlijke risicoperceptie’ is
opgebouwd uit grofweg vier onderdelen4:
1. perceptie van het criminaliteitsniveau: deze wordt ontleend aan eigen waarneming,

de mate van slachtofferschap, verhalen en geruchten en mediaberichtgeving;
2. signs of incivility: deze ‘signs’ zijn te splitsen in sociaal (bv. aanwezigheid van dak-

en thuislozen) en fysiek (graffiti);
3. perceptie van de te verwachten steun: hiervoor zijn van belang de sociale cohesie,

de mate waarin adequaat aan veiligheid wordt gewerkt en de mogelijkheid voor het
krijgen van passende hulp;

4. perceptie van eigen beinvloedingsmogelijkheden: deze interpretatie is opgebouwd
uit de invloed die men kan uitoefenen op maatregelen van een ander (om hulp
roepen), de eigen preventiemogelijkheden en de eigen reactiemogelijkheden
(vluchten, verdedigen en beheersen).

Om onveiligheidsbeleving aan te kunnen pakken zal de publieke ruimte fysiek aan een
aantal randvoorwaarden moeten voldoen. De gemeente Zwolle geeft daarom onder
andere uitvoering aan Wijkveiligheidsplannen. In samenwerking met wijkbewoners,
politie en vele andere instanties die werkzaam zijn in de afzonderlijke wijken worden
deze plannen opgesteld. De acties die voortkomen uit de plannen zijn goed uitvoerbaar
en worden snel gerealiseerd. Dit alles in nauwe samenwerking met de wijkbeheerder,
vanwege zijn verantwoordelijkheid voor ‘schoon, heel en veilig’.

De acties hebben vaak een sterk fysiek karakter. Er wordt aandacht besteed aan
straatverlichting, verkeersknelpunten worden aangepakt, overhangend groen wordt
teruggesnoeid, er wordt gekeken naar overlast van hangjongeren en zwerfvuil en
hondenpoep krijgen belangstelling.

2.1 Signs of incivility

De Wijkveiligheidsplannen zijn (gedeeltelijk) gericht op het verfraaien van de omgeving
opdat het aantal ‘signs of incivility’ afneemt. En ook het servicegericht beheer en
onderhoud draagt bij aan dat doel. Toch signaleren gemeente en partners een
toenemende ergernis van bewoners ten aanzien van verloedering in de woonomgeving.
In de binnenstad en de schilwijken bijvoorbeeld, wordt verloedering gekoppeld aan de
doelgroep dak- en thuislozen. Terwijl er dikwijls geen causaal verband bestaat tussen
de aanwezigheid van dak- en thuislozen en het verschijnsel verloedering.

Het denkbeeldige verband tussen bepaalde doelgroepen en verloedering in de
openbare ruimte bevestigt het bestaan van een onterecht negatief beeld. Afgezien van
de negatieve effecten van stigmatisering en marginalisering voor de doelgroep, heeft
het negatieve beeld ook kwalijke gevolgen voor alle bewoners van Zwolle.

Door de negatieve associatie die de doelgroep oproept, wordt de doelgroep in de ogen
van de bewoners een ‘sign of incivility’. En dat heeft directe gevolgen voor de beleving
van onveiligheid.

                                                     
4 ES&E model Veiligheidsbeleving (2003)
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2.2 Perceptie van de te verwachten steun

Ook de verwachting die bewoners hebben van eventuele steun waarop zij kunnen
rekenen is van invloed op de onveiligheidsbeleving. In sommige gebieden is simpelweg
de aanwezigheid van veel mensen voldoende: ’s avonds is het metrostation een beetje
eng, maar in de spits voelt iedereen zich heel veilig. In de eigen wijk speelt de
aanwezigheid van veel mensen in het straatbeeld een minder doorslaggevende rol.
Daar is vooral de sociale cohesie van belang. Maar ook de mate waarin gewerkt wordt
aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk is cruciaal.

Met andere woorden: het is noodzakelijk dat zichtbaar actie ondernomen wordt ten
aanzien van knelpunten rondom bijvoorbeeld verloedering en tegelijkertijd moet een
bijdrage geleverd worden menselijke verbanden in de wijk.

2.3 Een uitzendbureau en onveiligheidsbeleving

Gezien de elementen die ten grondslag liggen aan onveiligheidsbeleving, kan een
uitzendbureau voor bijzondere doelgroepen een significante bijdrage leveren aan de
verbetering daarvan.

In de eerste plaats zal er gewerkt worden aan het tegengaan van verloedering. Alle
werkzaamheden van het uitzendbureau zijn gericht op de verbetering van de kwaliteit
van de (semi)openbare ruimte. Op korte termijn is een kwaliteitsverbetering in fysiek
opzicht te verwachten, maar ook in sociaal opzicht kan op termijn geoogst worden.

Ten tweede wordt de negatieve associatie die de confrontatie met een aantal
doelgroepen bij bewoners oproept, omgebogen. Doordat deze doelgroepen zichtbaar
werken aan het tegengaan van verloedering (een van de grote ergernissen van
inwoners), zal vanzelf een ander beeld ontstaan. Dit effect wordt op kleinschalig niveau
nu al zichtbaar bij de doelgroepenaanpak van `Dit is Zwolle´.

Tenslotte voorkomen de werkzaamheden dat er mensen in de Zwolse maatschappij
aan de kant blijven staan. Dat heeft op haar beurt weer een positieve uitwerking op de
sociale cohesie in de stad. De netwerkvorming van de leden van de verschillende
doelgroepen die plaatsvindt door de werkzaamheden, draagt bij aan het voorkomen van
een sociaal isolement. Het werk voorkomt overlastgevende situaties in de
woonomgeving van de deelnemer doordat structuur en regelmaat in het leven van de
deelnemers gebracht wordt.5 Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast tijdens de
nachtelijke uren.

                                                     
5 Zekere banden: sociale cohesie leefbaarheid en veiligheid; uitgave SCP; Sociaal en Cultureel Planbureau te
Den Haag (2002)
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3. De doelgroepen

Sinds de invoering van de WWB in 2004 bestaat er geen doelgroepenbeleid meer, wat
betreft arbeidsreïntegratie. Alleen jongeren kunnen nog rekenen op een speciale
behandeling. Ten aanzien van het uitzendbureau voor bijzondere doelgroepen zal
desondanks toch een uitsplitsing naar doelgroepen gemaakt moeten worden. De
werkzaamheden in de openbare ruimte kunnen pas een bijdrage leveren aan de
beleving van veiligheid, wanneer aangesloten wordt bij de beleving van onze inwoners.
De perceptie dat een aantal Zwollenaren bij een bepaalde doelgroep ‘hoort’, maakt dat
bewoners zich onveilig voelen.
In termen van de WWB zullen deze Zwollenaren allen in te delen zijn in fase 4.

De doelgroepen zijn onder te verdelen in vijf categorieën.
Een persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering zal op basis van een individuele
beschikking verplicht worden te werken. Gedurende maximaal een half jaar.
Personen met een andere soort uitkering zullen zich vrijwillig, of in het kader van hun
hulpverleningstraject aanmelden. Vrijwilligheid betekent overigens geen vrijblijvendheid.
Alle deelnemers, met uitzondering van veelplegers en uitkeringsfraudeurs, krijgen een
kleine onkostenvergoeding van maximaal 21 euro per week. Dat is de maximale
wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding.

Gemeenschappelijk kenmerk van de doelgroepen is dat ze op grote afstand van de
(gesubsidieerde) arbeidsmarkt staan. Verdergaande marginalisering en/ of
criminalisering dreigt wanneer deze groepen niet actief worden of blijven. Door te
werken bij het uitzendbureau wordt in de eerste instantie voorkomen dat ‘onaangepaste’
individuen maatschappelijk worden uitgesloten en gemarginaliseerd6. De sociale
contacten tijdens het werk en de waardering van buitenstaanders bevestigen een
bepaalde competentie, of hebben een gevoel van eigenwaarde en erkenning tot gevolg.
Eerder is aangetoond dat de werkzaamheden effect hebben op de
onveiligheidsbeleving van inwoners. Het werk kan op individueel niveau ook preventief
werken ten aanzien van twee andere ongewenste producten van onze samenleving:
criminaliteit en uitkeringsfraude. Het werk stimuleert de vorming van gezond gedrag,
zoals beschreven in de sociale ontwikkelingsstrategie. Onderstaand wordt duidelijk hoe
dat gezonde gedrag tot stand komt. Naderhand volgt een beschrijving van de
doelgroepen.

3.1 Sociale ontwikkelingsstrategie

De te verwachten bijdrage van de werkzaamheden aan het (individuele)
maatschappelijk herstel is gestoeld op de sociale ontwikkelingsstrategie. Deze theorie
gaat er vanuit dat de weg naar gezond, dus aangepast, gedrag tot stand komt wanneer
aan een aantal randvoorwaarden voldaan kan worden.

Mensen zijn eerder geneigd gezonde opvattingen van anderen over te nemen wanneer
ze een sterke binding en verantwoordelijkheid voelen ten opzichten van hun omgeving,
in zowel sociale als fysieke zin. Voor het ontstaan van deze binding met de omgeving is
het nodig dat mensen eerst kansen aangeboden krijgen om op een zinvolle manier een
bijdrage te leveren aan de verbanden waarvan zij deel uitmaken.

                                                     
6 in de nota ‘Waarden, normen en de last van het gedrag’ (Amsterdam University Press, 2003) pleit de WRR
voor een antimarginaliseringsbeleid dat gericht is op resocialisatie van deze doelgroepen
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Zij dienen de benodigde vaardigheden te kunnen ontwikkelen om op een succesvolle
manier te participeren, en erkenning te krijgen voor hun betrokkenheid.

Tot slot is het zo dat natuurlijk ook individuele karakteristieken, zoals intelligentie,
geslacht, karakter en sociale instelling, hun inbreng hebben in het wel of niet slagen van
het maatschappelijk herstel7.

Het uitzendbureau geeft deelnemers de kans om
te laten zien wat ze kunnen. Doordat deelnemers
de werkzaamheden herkenbaar in het
straatbeeld verrichten, zullen zij ook de
erkenning krijgen die zij verdienen. Bovendien
zullen zij tijdens het werk een aantal
vaardigheden aanleren die ze tot op heden niet
machtig zijn. Het gaat om heel kleine en
vanzelfsprekende dingen die ze nog
onvoldoende bekwaam zijn, maar die van
essentieel belang zijn voor deelname aan de
maatschappij. Zoals op tijd komen op een
afspraak, samenwerken en de discipline
opbrengen om te werken.

In het onderstaande worden de afzonderlijke doelgroepen gedefinieerd, er wordt een
beeld geschetst van de doelgroepspecifieke problematiek en er is aandacht voor
bestaand beleid ten aanzien van de doelgroepen. Tenslotte wordt een algemeen beeld
gegeven van het effect dat werken bij het uitzendbureau voor deze doelgroep heeft.

3.2 Dak- en thuislozen

Om inzicht te krijgen in wat de problematiek ten aanzien van dak- en thuislozen
betekent voor de doelgroep zelf én voor de stad, wordt kort stilgestaan bij de definitie
van de doelgroep, de groepsgrootte en het soort problemen dat de groep ervaart in de
verschillende probleemgebieden. Vervolgens worden de huidige aanpak (ketenaanpak
Zorg vóór Overlast) en de knelpunten daarin besproken.

3.2.1 Definitie

Dakloos is iemand die ongewild en onverwacht door een crisissituatie (bijvoorbeeld een
echtscheiding, seksueel geweld of financiële problemen) niet beschikt over een
gegarandeerd onderkomen voor de nacht.8

Thuisloosheid is een ernstige toestand van maatschappelijke, persoonlijke en
relationele kwetsbaarheid, waardoor functionele en medemenselijke relaties in de
gangbare samenlevingsvormen niet of nauwelijks meer mogelijk zijn. Op de voorgrond
staat een gebrek aan duurzame relaties en bindingen, een onvermogen om die te
realiseren, in combinatie met een onvermogen zich een stabiel leef- en werkmilieu te
verschaffen.

                                                     
7 ook het programma CtC (Thuis op Straat) waarvan een pilot in Zwolle-Zuid loopt, is gestoeld op deze
theorie. Het CtC-programma is enkel gericht op jeugdigen
8 Gezondheidsraad
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Ook alle mensen die permanent in een internaat of sociaal pension worden
opgevangen, of een andere vorm van begeleid wonen ontvangen, worden tot de groep
thuislozen gerekend.

3.2.2 De groep dak- en thuislozen groeit

Het is moeilijk te zeggen hoe groot de groep dak- en thuislozen in Zwolle is. Er worden
veel verschillende definities gebruikt. Daar lopen onderzoekers elders in den lande ook
tegenaan. De GGD Regio IJssel-Vecht heeft in 2001 onderzoek gedaan naar de grootte
van de groep dak- en thuislozen. Zij zijn hiertoe in contact getreden met alle instellingen
die in verbinding staan met dak- en thuislozen en hebben gevraagd naar de
persoonsgegevens van de doelgroep. De GGD kwam in 2001 op 293 dak- en
thuislozen.

Dit aantal is een onderschatting. Dat geeft de GGD zelf ook aan. Dak- en thuislozen die
marginaal zijn gehuisvest (bijvoorbeeld nog niet gemelde vervuilde huishoudens,
mensen die verblijven op een camping of in een caravan) en diegenen die permanent
gebruik maken van één of andere woonvoorziening, zijn in deze tellingen niet
meegenomen. Afgaande op de gegevens van het Leger des Heils kan worden
vastgesteld dat de groep dak- en thuislozen in de afgelopen jaren is gegroeid. Een
ontwikkeling die zich de komende jaren, ook landelijk, zal voortzetten.

De grootte van de groep dak- en thuislozen die structureel overlast veroorzaakt wordt in
de kadernota ‘Veiligheid ligt op straat’ (2001) geschat op 60 á 70 personen.

3.2.3 Multiproblemen

Er zijn verschillende probleemgebieden waarop dak- en thuislozen moeilijkheden
kunnen ervaren. Deze gebieden zijn financiën, huisvesting, werk- en dagbesteding,
verslaving, gezondheid (lichamelijk en psychisch), justitie en sociale contacten. Deze
probleemgebieden zijn niet los van elkaar te zien, ze zijn aan elkaar verbonden en
kunnen overlappen. Dak- en thuislozen in Zwolle ervaren problemen op meerdere van
de beschreven gebieden.

3.2.4 Bestaand beleid

Zwolle kiest bij de benadering voor de dak- en thuislozen voor een ketenbenadering. De
maatschappelijke opvang kent een aantal verschillende functies die samen een keten
vormen van hulp en begeleiding. Daarbij wordt een vijftal functies onderscheiden:

1. Preventie en signalering: voorkomen dat kwetsbare mensen maatschappelijk buiten
de boot vallen;

2. Behandeling en begeleiding: het bieden van outreachende sociaalpsychiatrische
behandelingen en psychosociale begeleiding aan (potentiële) cliënten door
reguliere instellingen;

3. Opvang: het bieden van bed, bad en brood en in intensiteit van elkaar verschillende
vormen van begeleiding, ondersteuning en hulpverlening aan mensen die niet
zelfstandig meer wonen;

4. Maatschappelijk herstel: het bieden van activiteiten die tot doel hebben de
zelfredzaamheid van mensen te bevorderen en ervoor te zorgen dat zij op enig
niveau weer (zelfstandig) kunnen deelnemen aan de samenleving;
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5. Repressie: deze functie levert geen bijdrage aan zorg en opvang, maar is
onmisbaar bij de beheersing van de problematiek in de stad.

Vanuit haar verantwoordelijkheid voor het welzijn van haar burgers en daarmee de
gezondheid en leefomstandigheden van kwetsbare mensen op straat die zich niet of
nauwelijks staande weten te houden, heeft de gemeente Zwolle de regie van deze
keten op zich genomen.

3.2.5 Effect van werken

De ketenaanpak heeft onder andere de functie van maatschappelijk herstel. Deze
functie is op te splitsen in woonrehabilitatie, sociale activering en, in een verder
gevorderd stadium, arbeidsrehabilitatie.

Uit onderzoek van adviesbureau Eijsink, Smeets en Etman (ES&E) blijkt dat met name
deze functie van de keten nog in de kinderschoenen staat. Er zijn weinig projecten
beschikbaar voor de doelgroep. De hulp bij sociale activering, werk en inkomen wordt
aan dak- en thuislozen niet systematisch en vaak in het geheel niet aangeboden,
concludeert ES&E. Dit belemmert de hulpverlening. Bovendien biedt het huidige
uitkeringenbeleid (iedere dak- en thuisloze krijgt de volledige uitkering) heel weinig
mogelijkheid voor incentives.

De gemeenteraad van Zwolle heeft op 16 december 2002 via een raadsbesluit
uitgesproken dat maatschappelijk herstel prioriteit heeft. Recent heeft het college bij de
behandeling van de ‘Nota wet werk en bijstand’ (WWB) nogmaals bevestigd dat “[…]
personen waarvoor arbeidsinpassing (nog) niet mogelijk is, ondersteund worden door
de gemeente opdat zij niet maatschappelijk uitgesloten worden.”

Een uitzendbureau waarvan deze doelgroep gebruik kan maken is een logische
uitwerking van de functie maatschappelijk herstel binnen de ketenaanpak ZvO en de
ambities van de WWB. Daarnaast vindt de methode aansluiting bij de uitgangspunten
van de ketenaanpak. Het uitzendbureau voorkomt dat kwetsbare groepen
buitengesloten worden (primaat bij preventie), is omgevingsgericht, past binnen het
wijkgericht werken en voorziet in participatie van de doelgroep. Ongeveer 60 dak- en
thuislozen zullen gebruik maken van het uitzendbureau.

3.3 Stelselmatige daders

3.3.1 Definitie

De groep stelselmatige daders is onder te verdelen in zes categorieën. Deze
categorisering is ontleend aan de landelijke definitie van een stelselmatige dader. Er is
een drietal categorieën voor meerderjarige daders en een drietal voor minderjarige
daders. De werkzaamheden van het uitzendbureau zullen ten aanzien van deze
doelgroep in de eerste instantie gericht zijn op de meerderjarige dader. Bestaat er na
verloop van tijd behoefte aan bemiddeling van minderjarige veelplegers via het
uitzendbureau, dan zal deze groep niet uitgesloten worden van deelname. Er zal
gezocht worden naar werk dat deze specifieke doelgroep past. De volgende zes
definities worden onderscheiden:
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Meerderjarige stelselmatige daders
1. Zeer actieve veelpleger: een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode

van 5 jaren (waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt) meer dan 10
processen-verbaal tegen zich zag opmaken, waarvan tenminste 1 in het
peiljaar;

2. Veelpleger: een persoon van 18 jaar of ouder die in het gehele criminele
verleden meer dan 10 processen-verbaal tegen zich zag opmaken, waarvan
tenminste 1 in het peiljaar;

3. Meerpleger: een persoon van 18 jaar of ouder die in het gehele criminele
verleden 2 tot en met 10 processen-verbaal tegen zich zag opmaken, waarvan
tenminste 1 in het peiljaar.

Minderjarige stelselmatige daders
4. Harde kernjongere: een jongere in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar die in

het peiljaar 2 zware delicten heeft gepleegd en bovendien in de jaren daarvoor
3 antecedenten heeft en een jongere die in het peiljaar tenminste 3 zware
delicten heeft gepleegd;

5. Jeugdige veelpleger: een jongere in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar die in
het gehele criminele verleden meer dan 5 processen-verbaal tegen zich zag
opmaken, waarvan tenminste 1 in het peiljaar;

6. Jeugdige meerpleger: een jongere in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar die in
het gehele criminele verleden 2 tot en met 5 processen-verbaal tegen zich zag
opmaken, waarvan tenminste 1 in het peiljaar.

3.3.2 Problematiek

Evenals de groep dak- en thuislozen heeft ook deze groep veelal te kampen met
meervoudige problematiek. Dat is onder meer de reden dat ze van het rechte pad zijn
afgeweken. Wanneer het justitiële traject van een stelselmatige dader erop zit, is het
essentieel dat hij of zij zo spoedig mogelijk geholpen wordt op al deze levensgebieden.
Niet alleen voor het individu is dat van belang. Ook de maatschappij zal er onder lijden,
wanneer nazorg niet op gang komt. De stelselmatige dader zal snel vervallen in zijn of
haar oude patroon en is haast genoodzaakt om opnieuw te gaan stelen.

Het spreekt voor zich dat het uitzendbureau met het bieden van zinvolle
werkzaamheden een belangrijke bijdrage levert aan de nazorg: het individu is in beeld
(hij of zij wordt ergens verwacht), er is simpelweg minder tijd om op roverspad te gaan
en hij of zij blijft niet alleen met de nazorgproblemen (uitkering, wonen enz.) zitten, maar
wordt geholpen en doorverwezen naar de juiste instellingen.

3.3.3 Effect van werken

De trajecten die stelselmatige daders doorlopen worden in tweeën gedeeld: enerzijds
de verplichte trajecten, anderzijds de vrijwillige trajecten9.

                                                     
9 Bron: Justitie
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Justitie is verantwoordelijk voor de uitvoering van reïntegratietrajecten in verplicht
kader. Dat wil zeggen dat trajecten uitgevoerd worden onder justitiële titel. Dat komt
voor, bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen in penitentiaire inrichtingen, bij
plaatsing in een penitentiair programma (bijvoorbeeld elektronisch toezicht) en bij
zogenaamde bijzondere voorwaarden (bij schoring van preventieve hechtenis).
Daarnaast is Justitie verantwoordelijk voor de overdracht van (ex)gedetineerden naar
de lokale overheid. De verantwoordelijke reclasseringspartij zorgt voor een ‘warme’
overdracht en vertelt de lokale overheid wat de persoon nodig heeft.

Vrijwillige trajecten dienen te worden verzorgd door de lokale overheid. De gemeente
Zwolle is verantwoordelijk voor alle activiteiten die buiten het verplichte kader vallen, en
tot preventie en nazorg gerekend moeten worden. Een aantal voorbeelden van deze
maatregelen zijn:

Meerderjarige stelselmatige daders
§ Scholing en werktrajecten;
§ Drugshulpverlening;
§ Opvang dak- en thuislozen;
§ Huisvesting;
§ Zorg van GGZ voorzieningen.

Minderjarige stelselmatige daders
§ Informatieverstrekking over opvoeden en opgroeien;
§ Signaleren van problemen door jeugdgezondheidszorg en onderwijs;
§ Pedagogische hulp.

Het uitzendbureau voorziet in een continu aanbod van werkzaamheden en kan gezien
worden als een laagdrempelig werktraject. Daarnaast vindt het aansluiting bij andere
maatregelen in de sfeer van preventie en nazorg, zoals huisvesting, opvang en zorg, en
drugshulpverlening.

Een stelselmatige dader die na zijn justitiële traject werkzaam is bij Pauropus, wordt
met voorrang behandeld tijdens zijn of haar bijstandsaanvraag. Dit ter voorkoming van
onmiddellijke recidive. Het uitzendbureau biedt ruimte voor ongeveer 10 veelplegers op
jaarbasis.

3.4 Uitkeringsfraudeurs

3.4.1 Definitie

Van een aantal mensen in Zwolle bestaat het vermoeden dat zij naast inkomsten vanuit
hun bijstandsuitkering, aanvullende inkomsten verwerven door bij te klussen. Deze
worden vervolgens niet opgegeven. Tegelijkertijd is het voor de eenheid Sociale Zaken
en Werkgelegenheid moeilijk hard te maken dat inderdaad sprake is van aanvullende
inkomsten uit illegale arbeid, en dus fraude wordt gepleegd.

Een aantal individuele leden van deze doelgroep denkt veelal oprecht dat ze nooit
zouden kunnen werken in loondienst. Soms geniet de gehele familie al generaties lang
van een uitkering, en verdienen ze daarnaast bij met illegale arbeid. In die families is
sprake van een diepgewortelde gewenning aan de uitkeringssituatie. Daardoor bestaat
de perceptie bij individuele, dat werken voor hen onmogelijk is.
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Het feit dat een groot deel van de familie het basisinkomen heeft vanuit een uitkering,
zorgt ervoor dat de stap naar nuttige activiteiten voor een individueel familielid heel
groot is. Daarnaast verkleint de negatieve beeldvorming vanuit de samenleving en het
huidige beleid de kans dat deze doelgroep positief gebruik gaat maken van individuele
kwaliteiten. Hedendaagse begeleiding en hulpverlening bereiken de groep onvoldoende
en dringt niet tot ze door. Daardoor wordt het excuus om dan maar niets te doen snel
gemaakt.

3.4.2 Bestaand beleid

In Zwolle worden verschillende middelen aangewend om fraude met uitkeringen tegen
te gaan. Daarvoor zijn onder andere de sociaal rechercheurs aangesteld. Ook door de
koppeling van bestanden wordt voorkomen dat uitkeringsfraude gepleegd wordt.

3.4.3 Effect van werken

Het uitzendbureau zal de groep mensen waarvan bekend is dat ze een uitkering krijgen,
terwijl het vermoeden bestaat dat ze daarnaast inkomsten uit illegale arbeid ontvangen
verplichten te gaan werken. Wanneer ze weigeren deel te nemen of de werkzaamheden
frustreren als gevolg van uitkeringsfraude, volgt een sanctie in de vorm van een korting
op de uitkering.

Een tweetal scenario’s wordt voorzien met deze werkwijze:
1. De deelnemer ziet op termijn in het geheel af van een uitkering van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid. De verplichte werkzaamheden kosten simpelweg teveel vrije
tijd waardoor de deelnemer niet meer toe komt aan andere (betaalde) klussen;

2. Door het verrichten van werkzaamheden is de deelnemer in gaan zien dat hij of zij
eigenlijk wel kán en wil werken. Het uitzendbureau zal de deelnemer helpen een
traject in te gaan, waardoor de kans op een betaalde baan zal vergroten.

Het spreekt voor zich dat het uitzendbureau ernaar streeft bij zoveel mogelijk
deelnemers van deze doelgroep het als tweede geschetste scenario te laten optreden.
Dat probeert het uitzendbureau te bereiken door vraaggericht, een gevarieerd aanbod
van nuttige werkzaamheden aan te bieden.

Het uitzendbureau zal niet vragen wat de doelgroep wil doen, maar wat ze kan doen.
Evenzo staan andere randvoorwaarden, zoals werksfeer en moraal, hoog in het
vaandel.
In de eerste instantie zullen deelnemers hun motivatie ontlenen aan de geldende
verplichting en de bijbehorende sanctie. Tijdens het werken zal een intrinsieke motivatie
groeien, omdat het bevrediging geeft om eens anders bekeken te worden door anderen,
ergens bij te horen en een bijdrage te leveren aan het leefklimaat in de stad. Het
uitzendbureau biedt plaats voor ongeveer 15 uitkeringsfraudeurs.



Datum 18 oktober 2004

15/35

3.5 Ex-WIW/ID’ers en fase-4-cliënten

3.5.1 Definitie

Naast de tamelijk specifiek gedefinieerde doelgroepen hierboven, bestaat er een
restgroep waarvoor het uitzendbureau ook uitkomst kan bieden. Door langdurige
werkeloosheid, het ontbreken van werkervaring, lage scholing en persoonlijke
tegenslagen dreigen ook deze groepen buitengesloten te raken van de maatschappij. In
jargon hebben we het dan over de zogenaamde fase-4-cliënten. Een deel van deze
groep is nooit doorgestroomd vanuit een WIW/ID-baan en wordt met de invoering van
de WWB (opnieuw) tot non-activiteit gedwongen.

Het is onwaarschijnlijk dat deze Zwollenaren uit zichzelf uit hun isolement zullen
geraken. Het ontbreekt hen aan een intrinsieke behoefte om in beweging te komen, of
voor zichzelf en maatschappij zinvolle activiteiten te gaan ontplooien. Ze zullen zelf dus
moeilijk de weg terug naar maatschappelijke integratie nemen. Eerder bestaat de kans
op overlastsituaties doordat deze mensen op een zijspoor belanden.

3.5.2 Bestaand beleid

De WWB kent in principe geen specifiek doelgroepenbeleid. Een uitzondering daarop is
de jeugdwerkeloosheid. Daaraan wordt extra intensief gewerkt. Voor het overige, dus
ook voor deze fase-4-cliënten, komt iedereen in aanmerking voor een trajectplan. Dit
trajectplan wordt aangeboden door een reïntegratiebedrijf dat opdracht krijgt van de
Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit plan is op maat gesneden en
individueel bepaald. De uitkeringsgerechtigde is uitgangspunt.

3.5.3 Effect van werken

De klassieke reïntegratiebedrijven bieden voor het overgrote deel van de
uitkeringsgerechtigden soelaas. Echter, er is een klein deel van de groep die niet
bereikt wordt, of waarvoor geen passende werkzaamheden te vinden zijn. Dit is niet
alleen in Zwolle het geval. Andere grote steden kampen met vergelijkbare problemen
ten aanzien van een klein gedeelte van deze fase-4-cliënten.

Júist voor dit ‘residu’ kan het uitzendbureau uitkomst bieden. Reïntegratiebedrijven
kunnen ook (tegen betaling) gebruik maken van deze voorziening.

Maar voornamelijk zal vóórdat überhaupt een trajectplan ontwikkeld wordt een
uitkeringsgerechtigde bij het uitzendbureau aan het werk kunnen. De werkzaamheden
die een deelnemer verricht, de ervaring die hij of zij daarmee opdoet, de waardering die
verkregen wordt en de duurzame activering dat het werk oplevert, kan een voorbode
zijn voor een succesvol reïntegratietraject. 10 tot 15 ex-WIW/ID’ers kunnen zich bij het
uitzendbureau nuttig maken.



Datum 18 oktober 2004

16/35

4. Praktijk

4.1 Methodiek: Work First

Het uitzendbureau biedt werkervaringsplekken in een beschermde en gecontroleerde
omgeving. Binnen een periode van 2 ½ jaar zullen ongeveer 100 plaatsen gerealiseerd
zijn. Deze plaatsen zijn gebaseerd op de methode Work First. Er wordt gewerkt met
behoud van de uitkering, gedurende een periode van maximaal zes maanden. Voor
iedere deelnemer wordt een individuele beschikking opgesteld waarin verwoord staat
wat van de desbetreffende persoon verwacht wordt en wat hij of zij van het
uitzendbureau kan verwachten. Het uitzendbureau verwerft oriëntatiewerk dat passend
is voor individuele deelnemers. Na een periode van zes maanden kunnen deelnemers,
die nog niet toe zijn aan doorstroming in een regulier reïntegratietraject, op basis van
vrijwilligheid terecht bij het uitzendbureau.

4.2 Laagdrempelig

Potentiële deelnemers aan de werkzaamheden van het uitzendbureau doorlopen een
aantal stappen om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan de stad en aan hun eigen
maatschappelijk herstel. Uitgangspunt daarbij is dat er tijdens die weg zo min mogelijk
barrières zijn te nemen. Daardoor kan de deelnemer inderdaad snel aan het werk. Er is
een aantal eenduidige restricties die tijdens het werken in acht genomen moet worden
teneinde ieders werkplezier en de orde te waarborgen:
§ Deelnemers komen op tijd;
§ Er wordt gewerkt van pauze tot pauze;
§ Tijdens werktijden (ook in de pauzes) wordt géén alcohol en drugs gebruikt;
§ Methadon is toegestaan, zowel het halen als het nuttigen;
§ Afspraken met trajectbegeleiders (Leger des Heils, Sociale Zaken, CAD,

Reïntegratie) worden gemaakt op de dagen dat de deelnemer niet werkt.

Vanzelfsprekend zal een aantal deelnemers in de eerste instantie afwijken van deze
restricties. Dat betekent niet dat de betreffende deelnemer direct wordt afgeschreven en
opgegeven. Na een aantal waarschuwingen kan een deelnemer weggestuurd worden
door de werkmeester. Wanneer de deelnemer later zegt zich weer aan deze restricties
te kunnen houden, dan is hij of zij weer van harte welkom. Niemand wordt opgegeven.
Doorstroming naar werkplekken op of dichterbij de (reguliere) arbeidsmarkt is mogelijk
en wordt gestimuleerd. Daarvoor zijn de randvoorwaarden aanwezig en worden de
wegen vrijgemaakt.
Echter, ook terugval van een (voormalig) deelnemer is mogelijk, maar dan wel met een
zachte landing.

4.3 Borging en instroom

Wat betreft instroom zijn er grofweg twee mogelijkheden: (1) instellingen vanuit de
Ketenaanpak Zorg vóór Overlast of projecten (denk aan veelplegers) leiden deelnemers
toe, of (2) vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid stromen deelnemers in. Het is
essentieel dat instroom vanuit beide kanalen goed geborgd wordt. Legio werkprojecten
in andere grote steden zijn verdwenen vanwege onvoldoende continuïteit bij de
instroom van deelnemers, terwijl er in potentie voldoende deelnemers waren.
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4.3.1 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Teneinde een continue instroom vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid te kunnen
garanderen, maakt het uitzendbureau afspraken met de sociale dienst. Over de
hoeveelheid deelnemers die worden aangemeld. En over wie verantwoordelijk is/ zijn
voor de instroom van het uitzendbureau (welke consulent). Daarnaast wordt in de
individuele beschikking van iedere deelnemer overeengekomen welke werkzaamheden
een deelnemer gaat verrichten, en tegen welke condities dat gaat gebeuren. Op haar
beurt maakt Sociale Zaken afspraken met het uitzendbureau over doorlooptijden van
een traject en hoe doorstroming richting (reguliere of gesubsidieerde) arbeid tot stand
komt.

4.3.2 Zorg vóór Overlast en projecten

Voor de instellingen die in het kader van de Ketenaanpak Zorg vóór Overlast werkzaam
zijn geldt, dat zij naar behoefte van het uitzendbureau gebruik kunnen maken. De
afweging of en welke deelnemer wordt voorgedragen vormt onderdeel van een
zorgtraject van de cliënt. Er bestaat behoefte aan vormen van dagbesteding, waarvan
een deel bij het uitzendbureau gevonden kan worden. In het kader van de ketenaanpak
zal tevens gewerkt worden aan andere vormen van dagbesteding.

De instellingen worden voor een gedeelte gesubsidieerd door de Gemeente Zwolle. De
afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) zal met het management van
instellingen zoals het Leger des Heils en CAD afspraken maken over de instroom.

Ten aanzien van het project ‘Veelplegers’ maken Juridische Zaken en Veiligheid (JZV)
en Leefbaarheid, Veiligheid en Bijzondere Doelgroepen (LVBD) afspraken met
projectleiding en management. Deze kunnen op termijn verwerkt worden in het nog af
te sluiten maatschappelijk convenant.

Op individueel niveau kan het voorkomen dat een persoon een (uitkerings)relatie heeft
met Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) én met een instelling of project
worden afspraken met beide partijen gemaakt. De afspraken worden vastgelegd in de
individuele beschikking tussen het individu en SoZaWe.

4.3.3 Rapportage

De afspraken over de instroom die geleverd wordt via de verschillende instellingen,
projecten en SoZaWe dienen in de eerste plaats om terug te kunnen grijpen naar
basisafspraken. Maar uiteindelijk moet het op de werkvloer gebeuren. Het is belangrijk
dat de motivatie van consulenten, casemanagers, trajectbegeleiders en
vertrouwenspersonen hoog blijft. Om dat te bewerkstelligen zal het uitzendbureau
zoveel mogelijk rapporteren over de vorderingen van een individuele deelnemer. Het
geeft voldoening aan iedere betrokkene, wanneer hij of zij weet van de ontwikkelingen
van zijn of haar cliënt.
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4.4 Deelnemersstroom: instelling 8 uitzendbureau

Er zijn verschillende organisaties waar vandaan deelnemers worden voorgedragen10. In
grote lijnen komt het erop neer dat functionarissen vanuit de verschillende organisaties
potentiële deelnemers voordragen bij het uitzendbureau. Deze functionarissen
(consulenten SoZaWe, casemanagement CAD en Leger des Heils (LdH),
trajectbegeleiders RIB’s) werken met de deelnemers aan de ontwikkeling van één of
meer van de volgende gebieden waarop de deelnemer problemen ondervindt:
§ justitiecontacten
§ verslaving;
§ schulden;
§ huisvesting;
§ scholing;
§ werk.

Tijdens het proces dat gewerkt wordt aan deze levensgebieden hebben de cliënten
behoefte aan een zinvolle dagtaak. Deze kan, via verschillende functionarissen van de
organisaties, gevonden worden bij het uitzendbureau. Door de werkzaamheden die de
deelnemer bij het uitzendbureau uitvoert komt deze automatisch dichterbij de
arbeidsmarkt, en zullen de stappen die op andere gebieden gezet moeten worden, hem
of haar gemakkelijker afgaan. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om door te stromen
in reguliere reïntegratietrajecten.

Van de functionarissen bij deze verschillende organisaties wordt verwacht dat zij een
aantal voorbereidende werkzaamheden verrichten teneinde de deelnemer zo
gemotiveerd mogelijk bij het uitzendbureau voor te dragen. Vervolgens moet de
potentiële deelnemer daadwerkelijk door de betreffende organisatie aangemeld/
voorgedragen worden.

Bij het uitzendbureau zal een intake plaatsvinden. Deze intake is niet bedoeld om te
zoeken naar eventuele contra-indicaties, maar om een duidelijk beeld te krijgen van de
deelnemer. En daarmee tot een vraaggericht aanbod van werkzaamheden te komen.
Tijdens een korte intake worden, met inachtneming van bestaande privacywetgeving,
vragen gesteld over een aantal cruciale onderwerpen ten aanzien van het huidige
bestaan van de deelnemer:
§ werkervaring;
§ scholing;
§ drugsgebruik;
§ woonsituatie;
§ uitkering;
§ financiën;
§ gezondheid;
§ toekomst.
De uitkomst van deze korte intake maakt het mogelijk om aan elkaar gewaagde
deelnemers in groepen in te delen.

                                                     
10 zie schematisch overzicht: ‘deelnemersstroom instelling 8 uitzendbureau’
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Nadat de inschrijving is voltooid, zal het uitzendbureau een passende plaats voor de
deelnemer vinden bij één van de opdrachtgevers. Het uitzendbureau is ten aanzien van
deelnemers verantwoordelijk voor onder andere het bieden van laagdrempelig werk,
begeleiding (van zowel opdrachtgevers als deelnemers) en de mogelijkheid tot
doorstroming. Daarnaast ontplooit het activiteiten op het gebied van acquisitie en het in
de markt zetten van deze voorziening. Zodat het na de opstartfase een levensvatbare
particuliere rechtspersoon is.

Onderdeel van het ‘in de markt zetten’ is het warm maken van andere gemeenten om
gebruik te gaan maken van deze methode. Grote gemeenten als Hengelo, Almelo en
Dordrecht hebben aangegeven interesse te hebben, evenals de gemeenten Zevenaar
en Duiven.

Het uitzendbureau is een aanvulling op zowel de Ketenaanpak Zorg vóór Overlast,
evenals een aantal projecten. Voor nuttige arbeid kunnen alle Zwolse projecten en
instellingen aankloppen bij de voorziening. Tijdens hun werk worden deelnemers
geconfronteerd met hun mogelijkheden en onmogelijkheden, maar ook met reacties en
erkenning van Zwolse inwoners. Instellingen en projecten worden op de hoogte
gehouden van alle ontwikkelingen met betrekking tot de cliënten waarvoor zij zorg
dragen. Deze input vanuit het uitzendbureau zal van pas komen wanneer instellingen
en projecten met problemen van de cliënt op andere levensgebieden (justitiecontacten,
verslaving, schulden, huisvesting, scholing) aan de slag gaan.
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4.5 Deelnemersstroom: uitzendbureau 8 nuttige werkzaamheden

Eenmaal ingeschreven bij het uitzendbureau worden de deelnemers ingedeeld in
groepen11. Iedere groep bestaat uit deelnemers die bij benadering dezelfde
competenties en vragen hebben. Zo kan iedere participant gekoppeld worden aan een
opdracht die hem of haar past. Door de nadruk te leggen op competenties en vragen
van individuele deelnemers, zullen de verschillende doelgroepen gemengd in de
verschillende groepen terecht komen. Uitzendkrachten kunnen zich tijdens het werk aan
elkaar optrekken en bouwen een breed netwerk op. Een doelgroepgerichte aanpak zal,
in tegenstelling tot een individuele competentie- en vraaggerichte aanpak, een veel
beperkter netwerk opleveren.

In principe wordt van deelnemers verwacht dat ze mobiel zijn en zelf op de afgesproken
tijd op de werkplek aankomen. Een aantal deelnemers kan daar niet aan voldoen. Deze
krachten worden ingedeeld in een groep waarvoor het uitzendbureau zelf adequate
begeleiding, materiaal en vervoer organiseert.

De overige groepen arriveren op tijd bij de opdrachtgever. De opdrachtgever zorgt dat
er op de werkvloer een werkmeester en (specialistisch) materiaal of gereedschap
aanwezig zijn.

De werkmeesters die vanuit de opdrachtgever aangesteld worden, krijgen een opleiding
aangeboden van het uitzendbureau. Door iedere werkmeester op te leiden bereikt het
uitzendbureau dat iedere deelnemer bij iedere opdrachtgever op dezelfde manier
bejegend en behandeld wordt. Bovendien zal een breed raster van opdrachtgevers
ontstaan, dat kennis heeft van de competenties en mogelijkheden van deze
doelgroepen voor hun organisatie en de mensen in huis heeft om voor begeleiding op
de werkvloer te zorgen.

Wanneer de werkmeesters (van opdrachtgevers) aangeven dat er sprake is van een
onwerkbare situatie, is een medewerker van het uitzendbureau stand-by om in te
grijpen. Deze ‘werkvoorbereider’ onderhoudt relaties met zowel de doelgroepen als de
opdrachtgever. De werkvoorbereider is regelmatig te vinden op de werkvloer en
onderhoudt goed contact met de werkmeester. Hij of zij is degene die beslist of een
persoon wel of niet in staat is te werken via het uitzendbureau bij wangedrag.

                                                     
11 zie schematisch overzicht: ‘deelnemersstroom uitzendbureau 8 nuttige werkzaamheden’
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De werkvoorbereider is de persoon waar alle woede zich op richt. De werkmeester
(geleverd door de opdrachtgever) is goedaardig en zal een cliënt altijd nog een kans
willen geven. De beslissing dat een persoon niet te handhaven is op de werkplek komt
van deze werkvoorbereider. Het is belangrijk te voorkomen dat opdrachtgevers het
gevoel krijgen dat een groep uitzendkrachten zomaar bij hun geplaatst wordt, zonder
dat er enige achtervang is.

4.6 Een indruk van de werkzaamheden

Bij de start van het uitzendbureau zal Wijkzaken de grootste opdrachtgever zijn. De
opdrachten die worden verleend liggen in de sfeer van straatreiniging en ‘schoon, heel
en veilig’. Maar ook in het kader van de beheerssituatie rondom maatschappelijke
(opvang)voorzieningen (ketenaanpak ZvO) worden opdrachten verleend. De volgende
activiteiten zullen in de eerste instantie binnen deze opdrachten plaatsvinden:
§ Zwerfvuil ruimen rondom voorzieningen;
§ Zwerfvuil ruimen in andere gedeelten van de stad (in het bijzonder Binnenstad en

langs de uitvalswegen en taluds van de A28);
§ Straatveeg-activiteiten;
§ Snoeproutes schoonhouden;
§ Graffiti verwijderen;
§ Verkeersborden schoonmaken;
§ Straatmeubilair onderhouden;
§ Onkruid verwijderen op looproutes;
§ Beheer en groot onderhoud van speeltuintjes;
§ Enz.

De bovenstaande opsomming is nadrukkelijk een lijst van activiteiten die in beginsel
ontplooid zullen worden. Al snel zullen andere activiteiten toegevoegd worden aan deze
lijst. Daarbij moet u denken aan meer ‘sociale functies’ zoals buurttoezicht en het
onderhouden van speeltuintjes en objecten van corporaties. Maar ook kunnen de
uitzendkrachten een rol spelen bij op handen zijnde herstructureringen, zoals ze nu
bewijzen in Holtenbroek. Het ontmantelen van sloopwoningen, waardoor hergebruik van
materialen mogelijk is, kan een grote meerwaarde zijn aan dit soort grote projecten.
Daarnaast kan het uitzendbureau in het kader van verkeersveiligheid uitingen in
campagneborden wisselen.
Direct vanaf de aftrap zullen de voorbereidingen van start gaan om bovenstaande
uitbreiding van het takenpakket vorm te geven. De gezamenlijke corporaties hebben
aangegeven waar mogelijk en wenselijk maximaal gebruikt te zullen maken van de
diensten van het uitzendbureau. Er zijn ook al positieve gesprekken gevoerd met
andere potentiële opdrachtgevers, zoals KPN.

De werkzaamheden die verricht worden zijn additioneel. Dat houdt in de praktijk in dat
deze taken op dit moment blijven liggen, vanwege verschillende redenen. Door de
komst van het uitzendbureau kunnen ze nu aangepakt worden.
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4.7 Communicatie

Communicatie over werkzaamheden die de bijzondere doelgroepen verrichten in de
stad, is essentieel bij het verbeteren van de beeldvorming. In de eerste plaats zijn
deelnemers herkenbaar in het straatbeeld aanwezig, vanwege hun bedrijfskleding.
Direct na de aftrap van de voorziening, zal Pauropus zich echter niet nadrukkelijk gaan
profileren in de richting van bewoners. De aandacht gaat in de eerste instantie naar het
werk dat uitgevoerd moet worden, en naar het stroomlijnen van de gemaakte afspraken.
Wanneer een en ander gesmeerd loopt, zal pas werk gemaakt worden van
communicatie via free publicity, een website en platforms binnen het Wijkgericht
Werken.
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5. Organisatie

5.1 Zelfstandige rechtspersoon

De bedrijfsactiviteiten van het uitzendbureau zullen worden ondergebracht bij een
zelfstandige rechtspersoon, Pauropus BV. Het project wordt als uitvoeringsorgaan
buiten de gemeente geplaatst. De Gemeente Zwolle kan via een overeenkomst
voldoende invloed uitoefenen op het doel van de organisatie en de besteding van de ter
beschikking gestelde middelen. De aandelen van deze zelfstandige vennootschap
zullen in handen moeten komen van de stichting Aktief-Groep.

Afspraken over rollen en verantwoordelijkheden binnen de zelfstandige vennootschap
worden vastgelegd in een overeenkomst. In grote lijnen zullen de rollen van enerzijds
de Aktief-Groep en anderzijds de Gemeente Zwolle er als volgt uitzien:

Aktief-Groep Gemeente Zwolle
§ Management over de uitvoering § Toezichthouder op doelstelling
§ Administratie/ opbouw financiële

structuur
§ Toezichthouder besteding middelen

§ Beheer materiaal/ materieel § Bijdragen aan het verankeren van het
uitzendbureau in de zorgketen/
bijstand en uitstroom

§ Personeelsbeheer § Bewaken van afspraken betreffende
doorstroming en toelevering van
deelnemers

In de overeenkomst zullen afspraken vastgelegd worden over controle op de volgende
onderwerpen:
§ Inhoudelijke uitvoering;
§ Financiële uitvoering;
§ Rapportage;
§ Prestatie t.a.v. arbeidsreïntegratie;
§ Frequentie van rapportage.

Inkomsten van het uitzendbureau zijn nadrukkelijk niet afkomstig van subsidies, maar
van dienstverleningsovereenkomsten met verschillende opdrachtgevers. Dat is een
wezenlijk andere benadering van vergelijkbare projecten in het heden en verleden. De
inkomsten worden verdiend met de werkzaamheden die voortvloeien uit
dienstverleningsovereenkomsten. Pauropus BV is qua financiering dus een bedrijf,
geen voorziening.
De prijs van dienstverlening bestaat uit kosten van een werkmeester, de
deelnemersvergoedingen, materieel, materiaal en minimale overhead.

Aktief-Groep neemt met Pauropus BV alle risico’s op zich. De gemeente Zwolle loopt
geen risico en stelt Aktief-Groep in de gelegenheid een dergelijke rechtspersoon op te
zetten, door te voorzien in een gegarandeerde opdrachtportefeuille vanuit Wijkzaken en
een budget voor aanloopkosten.
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Uit overwegingen van risicospreiding streeft Pauropus BV ernaar op middellange
termijn niet afhankelijk te zijn van de Gemeente Zwolle. Dat doet het bedrijf door
meerdere opdrachtgevers te zoeken. De gezamenlijke corporaties hebben inmiddels
aangegeven dat ze waar mogelijk en wenselijk maximaal gebruik zullen maken van de
diensten van Pauropus BV. Met KPN zijn positieve oriënterende gesprekken gevoerd.

Bovendien streeft Aktief-Groep naar het opzetten van dezelfde methodiek in andere
gemeenten. De gemeenten Dordrecht, Hengelo, Almelo en Borculo zijn geïnteresseerd.
Zevenaar en Duiven zijn al zover dat ze Pauropus willen introduceren voor de aanpak
van voortijdig schoolverlaters en langdurig bijstandsgerechtigden.

5.2 Stichting Aktief-Groep

Sinds ruim een half jaar heeft de Aktief-Groep contact met de Gemeente Zwolle. In de
eerste instantie om een werkproject op te zetten waarin dak- en thuislozen door de
gehele stad zwerfvuil opruimen. De groep heeft ervaring met de uitvoering van deze
projecten in andere steden in het land, zoals Hengelo, Doetinchem, Almelo en
Dordrecht.

Vanaf 1983 is de Aktief-Groep werkzaam als kringloopbedrijf in de Achterhoek. Aktief
zamelt in 2003 het grof huishoudelijk afval in de volgende gemeenten in: Aalten, Bergh,
Borculo, Doetinchem, Dinxperlo, Eibergen, Gendringen, Groenlo, Hengelo (Gld),
Hummelo en Keppel, Ruurlo, Steenderen, Wehl, Winterswijk, Wisch en Zelhem.
Huisraad, kleding, boeken, wit- en bruingoed worden ingezameld. De ingezamelde
goederen worden schoongemaakt, gerepareerd en vervolgens verkocht in één van de
vijf winkels.

Naderhand is het bedrijf activiteiten gaan ontplooien met externe projecten voor de
‘moeilijkste’ doelgroepen, zoals alternatief gestraften, dak- en thuislozen,
(ex)psychiatrische patiënten en (ex)drugsverslaafden.
Uitgangspunt van de projecten is dat het een bijdrage levert aan het milieu in de
breedste zin van het woord. Aktief heeft een raamcontract voor Oost en Noord
Nederland afgesloten met de Reclassering - Leger des Heils. Ook de
Kinderbescherming en Reclassering Nederland maakt gebruik van de projecten van
Aktief.

5.3 Waarom Aktief-Groep?

Pauropus BV wordt ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de
leefomgeving en de beeldvorming van alle Zwollenaren, met als hoger doel een afname
van onveiligheidsbeleving te bewerkstelligen. Dit vertrekpunt vraagt een wezenlijk
andere benadering dan in de klassieke reïntegratie en sociale activering gebruikelijk is.
Daar staat namelijk de problematiek en wens van één persoon centraal en niet de (veel
abstractere) problematiek van een hele stad. Bovendien worden personen in een
klassiek reïntegratietraject per definitie geconfronteerd met een schools systeem. Leden
van deze bijzondere doelgroepen kunnen zich daar (in de eerste instantie) niet mee
vereenzelvigen en haken in een vroeg stadium af.
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Door te kiezen voor de problematiek in de stad als vertrekpunt, kiezen we voor een
onconventionele aanpak. Specifieke doelgroepen waarvan over het algemeen gedacht
wordt dat ze afbreuk doen aan het leefklimaat in de stad, maken zich zichtbaar,
dienstbaar aan de maatschappij. Daardoor werken ze tegelijkertijd aan hun carrière en
maatschappelijk herstel.

Aktief-Groep kent een aantal grondbeginselen, die essentieel zijn voor een deugdelijke
uitvoering van Pauropus:
§ De focus van Aktief is marktgericht en niet subsidiegericht: daardoor worden

langdurige subsidierelaties vermeden, en verplicht Aktief zichzelf scherp te blijven
op de prestaties van Pauropus;

§ Aktief streeft naar een zo groot mogelijke risicospreiding door meerdere
opdrachtgevers te zoeken voor het uitzendbureau: de gezamenlijke corporaties
hebben aangegeven maximaal gebruik te maken van Pauropus BV. KPN heeft
positief gereageerd op een dienstverleningsaanbod;

§ Deelnemers van het uitzendbureau zijn niet zielig en hebben kwaliteiten die ten
bate kunnen zijn van de samenleving: werk en zorg worden strikt gescheiden,
deelnemers die zorg behoeven worden van de werkvloer gehaald en toegeleid naar
adequate zorg;

§ Aktief levert concrete producten en diensten en wil daarop ook afgerekend worden.

Uitvoerders van vergelijkbare projecten/ voorzieningen in het land hebben soms wel op
onderdelen dezelfde beginselen als Aktief. Maar juist de combinatie van de
uitgangspunten in één bedrijf maakt Aktief-Groep uniek in Nederland en de meest
geschikte partner in dit project.
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Begroting: meerjarenraming

Om Pauropus BV op te kunnen zetten is een eenmalig krediet nodig, dat is opgebouwd
uit de volgende middelen:
§ € 70.000,- ten laste van Subsidie Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid, Agenda voor de Toekomst;
§ € 90.000,- ten laste van Provinciaal GSB 2005-2009;
§ € 69.800,- ten laste van Leefbaarheidsfonds 2004.

Naast de bovenstaande middelen ten behoeve van de start en opbouw van het geheel,
garandeert Wijkzaken een zogenaamde bulkopdracht van € 100.000,- in het kader van
straatreiniging.
Feitelijke aanloopkosten die in 2004 gemaakt worden teneinde te kunnen starten
bedragen € 70.800,-. Deze worden gedekt vanuit het krediet. De resterende € 159.000,-
wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering, evenals de bulkopdracht van € 100.000,-.
Op basis van een uurtarief voert Pauropus taken uit in de openbare ruimte, zoals die in
paragraaf 4.6 beschreven zijn. Na aftrek van de aanloopkosten kunnen in totaal
ongeveer 17.300 mensuren dienstverlening gefinancierd worden.

In het onderstaande overzicht ziet u alle bedragen die hierboven zijn genoemd
terugkomen. De bedragen zijn verdeeld over een aantal posten en jaren, waardoor een
goede indruk wordt gegeven over de inzet van verschillende middelen. Aanvullende
inkomsten na 2005 zullen afkomstig zijn van dienstverleningsovereenkomsten met
diverse opdrachtgevers. Waaronder dus de corporaties.

geprognotiseerde W&V

2004 aanloopjaar 2005 1e jaar 2006 2e jaar 2007 3e jaar 2008
Uitzendbureau Pauropus inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten 

Omzet 'schoon, heel en veilig' 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Omzet 'straatreiniging' 0 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
Omzet 'Provinciaal GSB 2005-2009' 0 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
Omzet 'Leefbaarheidsfonds' 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00 0,00
Omzet Sociale zaken 'Agenda voor de toekomst' 1.000,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00

Kosten personeel
0,89 Bureau coordinatie / intercedent 0 26.766,75 27.703,59 28.673,21
0,89 W erkvoorbereider  / werkmeester 0 37.157,50 38.272,23 39.420,39
0,40 Administratief medewerker 0 10.820,00 11.144,60 11.478,94

Huisvesting
Huur 0 9.000,00 9.270,00 9.548,10
G/W/E 0 1.800,00 1.854,00 1.909,62
Meubilair 0 2.500,00 2.575,00 2.652,25

Vervoer
W oon-werk verkeer 0 3.600,00 3.708,00 3.819,24
Dienstreizen 0 1.800,00 1.854,00 1.909,62

1 Lease bus 0 7.560,00 7.786,80 8.020,40
Brandstof 0 2.000,00 2.060,00 2.121,80

Algemeen
Telefoon 0 2.500,00 2.575,00 2.652,25
Porti 0 2.500,00 2.575,00 2.652,25
PR 0 5.000,00 5.150,00 5.304,50
Acc. / Adm. / Sal.adm. / Bestuurskosten 0 30.000,00 30.900,00 31.827,00
Automatisering 0 3.000,00 3.090,00 3.182,70

Aanloopkosten
Organisatie 21.000,00 0,00 0,00 0,00
Ontwikkeling 7.500,00 0,00 0,00 0,00
Scholing 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Methodiek 1.000,00 0,00 0,00 0,00
PR 15.000,00 0,00 0,00 0,00
Certificaat 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Afschrijvingen 0 2.499,90 2.499,90 2.499,90
Financiering 0 0,00 0,00 0,00

Totaal 70.800,00        70.500,00        218.800,00 148.504,15 80.000,00 153.018,11 30.000,00 157.672,18 0,00

Resultaat 300 70.295,85 -73.018,11 -127.672,18 -162.470,71 
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Samenvatting

Onveiligheidsgevoelens

Regelmatig voelen onze inwoners zich onveilig. In de Trendrapportage van 2003 blijkt
dat in sommige wijken tegen de 40% van de inwoners last hebben van dit onbehagen.
In de Binnenstad is dat zelfs 43%.
Onveiligheidsgevoelens worden veroorzaakt door de inschatting die bewoners maken
van de risico’s die zij lopen om in een onveilige situatie te geraken. Deze zogenaamde
risicoperceptie is opgebouwd uit vier onderdelen12:
§ perceptie van het criminaliteitsniveau: deze wordt ontleend aan eigen waarneming,

de mate van slachtofferschap, verhalen en geruchten en mediaberichtgeving;
§ signs of incivility: deze ‘signs’ zijn te splitsen in sociaal (bv. aanwezigheid van dak-

en thuislozen) en fysiek (graffiti);
§ perceptie van de te verwachten steun: hiervoor zijn van belang de sociale cohesie,

de mate waarin adequaat aan veiligheid wordt gewerkt en de mogelijkheid voor het
krijgen van passende hulp;

§ perceptie van eigen beinvloedingsmogelijkheden: deze interpretatie is opgebouwd
uit de invloed die men kan uitoefenen op maatregelen van een ander (om hulp
roepen), de eigen preventiemogelijkheden en de eigen reactiemogelijkheden
(vluchten, verdedigen en beheersen).

Bovenstaande beschrijving leert dat de openbare ruimte aan een aantal
randvoorwaarden moet voldoen ten aanzien van beheer en onderhoud. Maar ook
moeten we werken aan de sociale cohesie in de stad. Verder kampt een aantal
doelgroepen (m.n. dak- en thuislozen, veelplegers) met een dusdanig slecht imago
onder bewoners, dat ze gezien worden als een ‘sign of incivility’.

Integrale aanpak

Met het opzetten een uitzendbureau voor bijzondere doelgroepen worden alledrie de
ingrediënten (1. kwaliteit van de openbare ruimte, 2. sociale cohesie en 3. imago van
doelgroepen) van onveiligheidsbeleving positief beïnvloed. Via een integrale en
onconventionele werkwijze, die bovendien gedragen wordt door alle betrokken
organisaties op zowel management- als uitvoeringsniveau, zijn doelgroepen zichtbaar
dienstbaar aan de stad. Ze verrichten werkzaamheden in het kader van straatreiniging,
groenvoorziening, ontmanteling van sloopwoningen, onderhoud van wooncomplexen
enzovoort.
De volgende doelgroepen kunnen in de eerste plaats werken bij het uitzendbureau:
§ Dak- en thuislozen;
§ Stelselmatige daders (veelplegers);
§ Uitkeringsfraudeurs;
§ Ex-WIW/ID’ers;
§ Fase-4-cliënten.

                                                     
12 ES&E model Veiligheidsbeleving (2003)
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Niet alleen zijn deze doelgroepen dienstbaar aan de stad. Tijdens de werkzaamheden
werken de doelgroepen ook aan hun eigen carrière en maatschappelijk herstel. In een
verhardende maatschappij worden deze doelgroepen steeds sneller opgegeven en aan
de kant gezet. Ze dreigen daardoor almaar verder gemarginaliseerd te worden,
waardoor (verdergaande) criminalisering dreigt. Door nuttig bezig te zijn, ergens bij te
horen en waardering te krijgen voor wat je doet, kunnen ‘uitzendkrachten’ op hun eigen
manier weer meedoen aan de maatschappij. Verveling is immers een vergif.

Bovendien wordt een structuur aangelegd waardoor doorstroming/ reïntegratie richting
de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt vanuit het uitzendbureau mogelijk is. Werk en zorg
worden strikt gescheiden. Dit betekent niet dat er geen aandacht voor bestaat. Het
uitzendbureau stimuleert dat de betrokkene tijdig bij de juiste hulpverlener komt. Op de
werkvloer werkt men of leert men werken.

Methodiek: Work First

Het uitzendbureau biedt werkervaringsplekken in een beschermde en gecontroleerde
omgeving. Binnen een periode van 2 ½ jaar zullen ongeveer 100 plaatsen gerealiseerd
zijn. Deze plaatsen zijn gebaseerd op de methode Work First. Er wordt gewerkt met
behoud van de uitkering, gedurende een periode van maximaal zes maanden. Voor
iedere deelnemer wordt een individuele beschikking opgesteld waarin verwoord staat
wat van de desbetreffende persoon verwacht wordt en wat hij of zij van het
uitzendbureau kan verwachten. Het uitzendbureau verwerft oriëntatiewerk dat passend
is voor individuele deelnemers. Na een periode van zes maanden kunnen deelnemers,
die nog niet toe zijn aan doorstroming in een regulier reïntegratietraject, op basis van
vrijwilligheid terecht bij het uitzendbureau.

Een persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering zal op basis van een individuele
beschikking verplicht worden te werken. Gedurende maximaal een half jaar.
Personen met een andere soort uitkering zullen zich vrijwillig, of in het kader van hun
hulpverleningstraject aanmelden. Vrijwilligheid betekent overigens geen vrijblijvendheid.
Alle deelnemers, met uitzondering van veelplegers en uitkeringsfraudeurs, krijgen een
kleine onkostenvergoeding van maximaal 21 euro per week, bovenop de uitkering. Dat
is de maximale wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding.

Er is een aantal restricties die tijdens het werken in acht genomen moeten worden
teneinde ieders werkplezier en de orde te waarborgen:
§ Deelnemers komen op tijd;
§ Er wordt gewerkt van pauze tot pauze;
§ Tijdens werktijden (ook in de pauzes) wordt géén alcohol en drugs gebruikt;
§ Methadon is toegestaan, zowel het halen als het nuttigen;
§ Afspraken met trajectbegeleiders (Leger des Heils, Sociale Zaken, CAD,

Reïntegratie) worden gemaakt op de dagen dat de deelnemer niet werkt.

Doorstroming naar werkplekken op of dichterbij de (reguliere) arbeidsmarkt is mogelijk
en wordt gestimuleerd. Daarvoor zijn de randvoorwaarden aanwezig en worden de
wegen vrijgemaakt.
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Een indruk van de werkzaamheden

Bij de start van het uitzendbureau zal Wijkzaken de grootste opdrachtgever zijn. De
opdrachten die worden verleend liggen in de sfeer van straatreiniging en ‘schoon, heel
en veilig’. Maar ook in het kader van de beheerssituatie rondom maatschappelijke
(opvang)voorzieningen (ketenaanpak ZvO) worden opdrachten verleend. De volgende
activiteiten zullen in de eerste instantie binnen deze opdrachten plaatsvinden:
§ Zwerfvuil ruimen rondom voorzieningen;
§ Zwerfvuil ruimen in andere gedeelten van de stad (in het bijzonder Binnenstad en

langs de uitvalswegen en taluds van de A28);
§ Straatveeg-activiteiten;
§ Snoeproutes schoonhouden;
§ Graffiti verwijderen;
§ Verkeersborden schoonmaken;
§ Straatmeubilair onderhouden;
§ Onkruid verwijderen op looproutes;
§ Beheer en groot onderhoud van speeltuintjes;
§ Enz.

De bovenstaande opsomming is een lijst van activiteiten die in beginsel ontplooid zullen
worden. Al snel zullen andere activiteiten toegevoegd worden aan deze lijst. Daarbij
moet u denken aan meer ‘sociale functies’ zoals buurttoezicht en het onderhouden van
speeltuintjes en objecten van corporaties. Maar ook kunnen de uitzendkrachten een rol
spelen bij op handen zijnde herstructureringen. Het ontmantelen van sloopwoningen,
waardoor hergebruik van materialen mogelijk is, kan een grote meerwaarde zijn aan dit
soort grote projecten. Daarnaast kan het uitzendbureau in het kader van
verkeersveiligheid uitingen in campagneborden wisselen.

De werkzaamheden die verricht worden zijn additioneel. Dat houdt in de praktijk in dat
deze taken op dit moment blijven liggen, vanwege verschillende redenen. Door de
komst van het uitzendbureau kunnen ze nu aangepakt worden.

Borging en instroom

Wat betreft instroom zijn er grofweg twee mogelijkheden: (1) instellingen vanuit de
Ketenaanpak Zorg vóór Overlast of projecten (denk aan veelplegers) leiden deelnemers
toe, of (2) vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid stromen deelnemers in. Het is
essentieel dat instroom goed geborgd wordt.

Teneinde een continue instroom vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid te kunnen
garanderen, maakt het uitzendbureau afspraken met de sociale dienst. Onder andere
over wie verantwoordelijk is voor de instroom van het uitzendbureau (welke consulent).
In de individuele beschikking van iedere deelnemer wordt overeengekomen welke
werkzaamheden een deelnemer gaat verrichten, en tegen welke condities dat gaat
gebeuren.



Datum 18 oktober 2004

30/35

Voor de instellingen die in het kader van de Ketenaanpak Zorg vóór Overlast werkzaam
zijn geldt, dat zij naar behoefte van het uitzendbureau gebruik kunnen maken. De
afweging of en welke deelnemer wordt voorgedragen vormt onderdeel van een
zorgtraject van de cliënt. Er bestaat behoefte aan vormen van dagbesteding, waarvan
een deel bij het uitzendbureau gevonden kan worden. In het kader van de ketenaanpak
zal tevens gewerkt worden aan andere vormen van dagbesteding.

De instellingen worden voor een gedeelte gesubsidieerd door de Gemeente Zwolle. De
afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) zal met het management van
instellingen zoals het Leger des Heils en CAD afspraken maken over de instroom.

Ten aanzien van het project ‘Veelplegers’ maken Juridische Zaken en Veiligheid (JZV)
en Leefbaarheid, Veiligheid en Bijzondere Doelgroepen (LVBD) afspraken met
projectleiding en management. Deze kunnen op termijn verwerkt worden in het nog af
te sluiten maatschappelijk convenant.

Regie

Doordat de Gemeente Zwolle in de eerste instantie de touwtjes in handen neemt ten
aanzien van de opzet van dergelijk bedrijf, wordt een wildgroei aan verschillende
kwetsbare werkprojecten voorkomen. Instellingen geven aan moeite te hebben met het
vinden van nuttige werkzaamheden voor deze ‘moeilijke’ doelgroepen. Door gebruik te
maken van het uitzendbureau, kunnen hulpverleners zich ten volle richten op het herstel
van hun cliënt op alle andere levensgebieden dan werk.

Organisatie

De bedrijfsactiviteiten van het uitzendbureau zullen worden ondergebracht bij een
zelfstandige rechtspersoon, Pauropus BV. Het project wordt als uitvoeringsorgaan
buiten de gemeente geplaatst. De Gemeente Zwolle kan via een overeenkomst
voldoende invloed uitoefenen op het doel van de organisatie en de besteding van de ter
beschikking gestelde middelen. De aandelen van deze zelfstandige vennootschap
zullen in handen moeten komen van de stichting Aktief-Groep.

Inkomsten van het uitzendbureau zijn nadrukkelijk niet afkomstig van subsidies, maar
van dienstverleningsovereenkomsten met verschillende opdrachtgevers. Dat is een
wezenlijk andere benadering van vergelijkbare projecten in het heden en verleden.
De inkomsten worden verdiend met de werkzaamheden die voortvloeien uit
dienstverleningsovereenkomsten. Pauropus BV is qua financiering dus een bedrijf,
geen voorziening.
De prijs van dienstverlening bestaat uit kosten van een werkmeester, de
deelnemersvergoedingen, materieel, materiaal en minimale overhead.

Aktief-Groep neemt met Pauropus BV alle risico’s op zich. De gemeente Zwolle loopt
geen risico en stelt Aktief-Groep in de gelegenheid een dergelijke rechtspersoon op te
zetten, door te voorzien in een gegarandeerde opdrachtportefeuille vanuit Wijkzaken en
een budget voor aanloopkosten.

Uit overwegingen van risicospreiding streeft Pauropus BV ernaar op middellange
termijn niet afhankelijk te zijn van de Gemeente Zwolle. Dat doet het bedrijf door
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meerdere opdrachtgevers te zoeken. De gezamenlijke corporaties hebben inmiddels
aangegeven dat ze waar mogelijk en wenselijk maximaal gebruik zullen maken van de
diensten van Pauropus BV. Met KPN zijn positieve oriënterende gesprekken gevoerd.

Bovendien streeft Aktief-Groep naar het opzetten van dezelfde methodiek in andere
gemeenten. De gemeenten Dordrecht, Hengelo, Almelo en Borculo zijn geïnteresseerd.
Zevenaar en Duiven zijn al zover dat ze Pauropus willen introduceren voor de aanpak
van voortijdig schoolverlaters en langdurig bijstandsgerechtigden.

Pauropus BV wordt ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de
leefomgeving en de beeldvorming van alle Zwollenaren, met als hoger doel een afname
van onveiligheidsbeleving te bewerkstelligen. Dit vertrekpunt vraagt een wezenlijk
andere benadering dan in de klassieke reïntegratie en sociale activering gebruikelijk is.
Daar staat namelijk de problematiek en wens van één persoon centraal en niet de (veel
abstractere) problematiek van een hele stad. Bovendien worden personen in een
klassiek reïntegratietraject per definitie geconfronteerd met een schools systeem. Leden
van deze bijzondere doelgroepen kunnen zich daar (in de eerste instantie) niet mee
vereenzelvigen en haken in een vroeg stadium af.

Door te kiezen voor de problematiek in de stad als vertrekpunt, kiezen we voor een
onconventionele aanpak. Specifieke doelgroepen waarvan over het algemeen gedacht
wordt dat ze afbreuk doen aan het leefklimaat in de stad, maken zich zichtbaar,
dienstbaar aan de maatschappij. Daardoor werken ze tegelijkertijd aan hun carrière en
maatschappelijk herstel.

Aktief-Groep kent een aantal grondbeginselen, die essentieel zijn voor een deugdelijke
uitvoering van Pauropus:
§ De focus van Aktief is marktgericht en niet subsidiegericht: daardoor worden

langdurige subsidierelaties vermeden, en verplicht Aktief zichzelf scherp te blijven
op de prestaties van Pauropus;

§ Aktief streeft naar een zo groot mogelijke risicospreiding door meerdere
opdrachtgevers te zoeken voor het uitzendbureau: de gezamenlijke corporaties
hebben aangegeven maximaal gebruik te maken van Pauropus BV. KPN heeft
positief gereageerd op een dienstverleningsaanbod;

§ Deelnemers van het uitzendbureau zijn niet zielig en hebben kwaliteiten die ten
bate kunnen zijn van de samenleving: werk en zorg worden strikt gescheiden,
deelnemers die zorg behoeven worden van de werkvloer gehaald en toegeleid naar
adequate zorg;

§ Aktief levert concrete producten en diensten en wil daarop ook afgerekend worden.

Uitvoerders van vergelijkbare projecten/ voorzieningen in het land hebben soms wel op
onderdelen dezelfde beginselen als Aktief. Maar juist de combinatie van de
uitgangspunten in één bedrijf maakt Aktief-Groep uniek in Nederland en de meest
geschikte partner in dit project.

Bovendien heeft Aktief al 20 jaar ervaring met het werken met doelgroepen. Daarbij
hebben ze telkens de (leef)milieudoelstelling als hoogste doel, en niet de persoon. Dat
is een wezenlijk verschil met de klassieke reïntegratie en sociale activering.
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