
de orchitekten verder gcat? iAIs je vindt dat
het in bepaalde situaties niet goed is gegaarl
moet je na zo'n studieoÉracht ook de stap
duwen te nemen om dat niet te doen. Dat
moet dan natuurlijk wel beargumenteerd ge-
beuren. We hebben daar nu nog geen stand-
punten over ingenomen, die diskussie komt
nag.* M<tar wordt dat wel geaksepteerd door
<1e cndere partijen ak jullie nu zeggen dat je
niet verder wil? "forne: 'We hebben on"--
in de projekten wij helder -
ben er niet bijgezeten om c

keuren of daaraan inhoude.
worden. We hebben er bij g /
nen die zeer goed op de hoo. {' \,
er in de wijk leeft, meer een a I
hebben ook nooit gezeSd'Dai I

in de aktiegroep toestemming
dan kunaen we pas verdet'."

Konklusies
Wat voor konklwía trekken jullí,
manier yan werken yoor de toeko,
er struktureeL Íaciliteiten zijn om c
achtige manier vooruit te werken?
Toine: "Naast deze projekten is er ,

de wijk steeds wel wat ruimte gew(
dit soort zaken. We zljn nu bezig mr
die in de Osseweibuurt. Dat gebeurt
'Stadstimmerenl om. In het verleden
ook wel eens gedaaq samen met de
projekdeiders van de korporatie. Maar dat
dreigde ook wel eens te vezanden. 'Stadstim-
mereni geeft wel een sÍak tijdschema. Dat is
soms lastig, maar zorgt wel voor de nodige
druk. Het is natuurllk erg prettig en stimule-
rend als er extra geld is voor dit soort studies,
als er mogelijkheden geschapen worden om

lien'
apaci-

---^.r' *", .r;i;.;; j:'
--. rnoet alles via de diersdijnen en is

er de eeuwige kwestie n onloldoende kapa,
citeit.
De aanpak in de projeken is in die zin weer
wat ouderwets gev/ees! dat er op projekt-
groepnivo belangrijke kn esties zijn aange-
pakt. Zaken die nodig zijn, ook al passen ze
niet helemaal binnen de normale produktie-
machine,n
A,O,

Xop van de Nleuwe Blnnen-
wec

I:

Experiment additionele arbeidsplaatsen

De Prakrij

Maaschappelijk zinvol werk is vooral te vin-
den in de kollektieve sektor en in de directe

woon- en leefomgeving. Door diverse nega-
tieve ontwikkelingen:
- verdergaande individualisering oflsociaal
isolement,

verdwijnende werkgelegenheid,
- dalende inkomens,
- de middenstand verdwijnt, de buitenruimtes
verpaupereq
- het teruglopende voorzieningennivo en
- het recent gevoerde bezuinigingsbeleid van
de regering en de gemeente, is in veel oudere
wijken een neerwaartse spiraal ontstaan.
Deze opeenstapeling van problemen heeft gro
tere verhuisbewegingen, en afnemende socia-
Ie kontÍole. Maatschappelijk gezien teidt dit
tot een iniemandsland tussen de individuele
verantwoordelijkheid van de burgers ener-
zijds en de kollektieve verantwoordelijkleid
van bedrijven, verkokerde irutanties en over
heid anderzijds".
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Er zijn teveel menserl die als gevolg
van langdurige werkloosheid gedwon-
gen zijn niets te doen, terwijl ze wel
willen werken. Er is veel werlq dat als
"rnaatschappelij k waardevol" wordt ge-
zierl maar waarvoor geen geld b€-
schikbaar is. Dit zijn de twee pcilers
voor het 'experiment additionele ar-
beid.splaatsen'.
De koppeling van deze twee punten
leidt tot het kreëren van nieuwe ba-
nerr tege[ een llfinirnurn-loon. Dat
bleek in de praktijk toe te passen. In
meerdere wijken zijn meÍrsen aan het
werk geholpen. Met die praktiik ko-
men ook de grenzen van het experi-
ment, er de kritiek erop ilr zicht.



Blnnentèrretn Krallngen-

Additioneel werk
De Rott€rdamse arbeidsmarkt kent
een tweetal Srate probiemen;
T€n eerste is er een tekorc aan 8e-
schoold personeel, Het Samenwer-
kinSsverband RorErdam Werkt
(beroepsscholins volwassenen tot
en met LBO nivo) en het projekt
Investeringen Rorterdam Werkt
(wervins nieuwe bane" bij ni€uwe
bedrijfsvesriSinSen in Rorterdam),
proberen in sameÍrwerking met
her GAB, dit probleem op de ar-
beidsnaÍkt op t€ Iossen.
Ten tw€€de zijn er veel laagge.
schoold€ werklozen, die gezien de
waag op de arbeidsmarkt en de
beschikbare scholinssmiddelen,
rolSens d€ GSD geen kans meer
hebben op terugkeer naar de

Voor die groep wordt een werk-
persp€ktief Seschapen middels het
Exp€riment Additionel€ Àrbeid
Sestart. Doel van h€t €xperimenr
is 'na te Saan in hoeverre het mo-
gelijk is voor de Sroep werklozer,
die lanSer dan drie jaar w€rkloos
zijn, ouder dan veertig jaar erl
laagopgeleid, maarschappelijk zin-
rolle banen re kreëren". Voor de
Íinanciering geeft het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid 8eld. De niet uit te beta,
len ujtkeringen gebruikt SOZAWE
om het grootste d€€l van de loon-
kósten t€ subsidiërcn.De sdchtinS
Nieuwe Banen Rotrerdam W€rkt
(N.B.R.W.) heeft de taak het expe-
riment iÍr Rott€rdam uir re voeren.
M€nsen worden op basis van een
heroriènteringsgesprek door de
GSD doorverwezen naar N.B.R.W.,
indien is vastgestetd dat een regu-
liere baan er niet m€€r inzit.
In Charlois en Usselmonde zijn de
stichtingen 'Werk in Charlois' en
'Werk in Usselmonde' opgerichr.
Zij hebb€n tot doel het werkg€le,
genheidsbeteid in deze gebieden
vorm t€ 8even. De projektkoördi-
natoren WerkreleSenheid in deze
gebieden, Mar Àalders en Dick
Timmerman, en de opbouwwerker
in (ÍalinSen-West, Henk Kosse,
hebben de haídschoen opgepakt
en additionele banen in de wijken
gekreèrd. Van de driehonderd zijn
ruim honderd banen in de wijken
Sekreeérd. Bijgaand hun ervarin-
8en en kommentaar op het experi-

Binaen deze kaders moet ons inziens het
maatschappelijk zinvol werk gezocht worden.
UitganSspunt bij de aanpak is om met behulp
van de additionele arbeidsplaatsen de neer,
waartse spiraal om te buigen, Inzet van addi-
tionele werkgelegenleid alleen zonder ande-
re middelen van de overheid kan geen
wonderen verrichten het kan wel hét kantel-
pnrt zijn.
Wij hebben voor het ontwikkelen lan deze ba-
nen de volgende kriteria ontwikkeld:
- het moet gaan om arbeidsplaatsen, die voor
de mensen werkbewediging opleveren met
de daarbij horende sociale kontakten en werk-
klimaat;
- het moet gaan om werk, dat een positief re-
sultaat heeft voor de wijk: beter onderhouden
bui te nruimtes, beter fruktionerende voorzie-
ningerq meer sociale konuole;
- h€t moet gaan om banen, die ingepast kun-
nen worden in de arbeidsorgaíisaties, waar-
birmen het werk georganiseerd wordt.
We noemen enkele voorbeelden

De huismeesters
Per l januari jl. zijn door S.W.I.C en S.W.U.
bij vier woningbouwcorporaties in totaal 18
huismeesters aangesteld. Zowel de arbeids-
plaats als het werk, dat de huismeester als
eerste aanspreekbare punt tussen de korpora-
tie en de huurders verricht, is additioneel. De
huismeester zorgt voor de sociale veiligheid,
heeft een funktie bij het goed afvoeren van
lrril en aftal, is voor de (oudere) bewoners
desgewenst het eerste aa.spreekpunt naar
buiteÍ! en draagt daardoor bij tot een beter
woon- en leeÍklimaat. Het invoeren van de
funktie huismeester bï de korporaties lTaagt
wel aanpassingen van hun werk organisatie.
Na een periode lan het verweryen !?n deze
banen hebben SWIC en SWLI nu vooral de
taak mee te derÍGn oveÍ de funktie-inhoud,
de organisatie en de op de funktie-gerichte
vakscholing van de huismeesters.

Soclale veiligheid
Maatschappelijk zinvol werk in de sociale vei-
ligheid is veel moeilijker te organiseren. In de
pÍojekten "intensivering beheer winkelcentra
Usselmonde" en "veilig parkeren metlo-sta-
tion Slinge' zijn door ons enaringen opge
daan. Een bleed scala n instellingen, over

heden en het bedrijfsleven moet betrokken
worden b! de realisatie van dit soort projek-
ten: De politie stedelijk en in het distrik! de
R.ET, het projekt HALT, Multibedrijven, deel,
gemeente, het bedrijfsleven en de gemeentelij-
ke overheid moeten allen positief willen mee,
weÍken om het Slínge-projekt van de grond te
krijgen. Bij het winkelcentra moet nog toege
voegd worden: de eigenaar van het centrum,
de beheersmaatschappij en de vele win-
keliers. Daarenboven ligt er ook nog de taak
e.e.a. te bespreken met de achterbannen.
Voorwaar geen geringe opgave.

Wiikbeheer
In het pÍojekt in Icalingen-West is de probte
matiek van de "semi-openbare ruimte' aange-
pakt. Probleem is, dat niemand van de betrok-
ken irstanties zich verantwoordelijk voelt
voor het beheer van deze ruimtes, terwijl ge
zamenlijke vemntwoordelijkheid blijft steken
in goede voomemens en niet-funktionerende
werkafspraken.
Het opbouwwerk heeft het Experiment Addi
tionele Arbeidsplaatsen aangegÍepen om een
samenwerkingsverband te creeren tussen de
dienst gemeentewerken, de deelgemeente Kra,
lingen en de bewonersorganisatie. Vervolgens
is er een ploeg 'onderhoud buitenruimtes" ge-
vormd. De ploeg is konl<reet aan het werk in
de wijk, dus voor de bewoners aanspreekbaar
voor allerlei krelpunten. Gevolg: de
bewoneÍsorganisatie kan op basis van deze
signalen meteen aktie oodememen. De aan-
wezigheid van de ploeg maakt het voor bewo
ners mogelijk zelf weer een deel van de ver-
antwoordelijkheid voor onderhoud tussen de
huizenblokken op zich te nemen. Vanuit de
bewonersorganisatie worden ze hierop aange
sproken. Door de inbedding van het projekt
heeft het initiatief de nodige doorwerking
naar de samenwerkende organisaties. Door
de koppeling naar de dienst gemeentewerken
kunnen ook andere gemeentelijke dieruten
snel worden ingeschakeld bij de oplossing
van specifieke problemen. De relade met de
bewonersorganisatie en de deelgemeente
maakt het mogelijk in de uitvoering te zorgen
voor de koppeling tussen verschillende aktiyi,
teiteg bijvoorbeeld het beleggen van een
straatvergadering over beheer en sociale vei-
ligheid meteen na de ee$te gaote schoon-
maakbeurt in deze buitenruimtes. De start
van het projekt is veelbelovend. Zowel de
buurt als de parmers van het samenwerkings
verband zijn entiousiast,

Kanttekeningen bij een flitsend
initiatief
Terugkijkend naar onze kriteria voor de ba-
nen kumen we zeggen, Ios van de wijze vrn
financiering en de hoogte van het looq dat er
in een zeer korte tijd in de drie werkgebieden
vele voor de wijken en betrokkenen zinvolle
werkplekken zijn Seorganiseerd. Er zijn posi-
tieve reakties van alle betrokkenen. Voor een
definitief oordeel van de effekten, voor de
mannen en wouwen op de werkvloer, moeten
we wachren tot het eind van dit experi-
mentele jaar.Toch willen we een paar kantte
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keningen zetten bij de huidige orgamsatie
van het experiment.
De banen
* Naar onze mening is het kreëren mn "maat-
schappelijke banen", teveel verwaterd tot ad-
ditionele banen, die reeds eerder bestonden
binnen of buiten het gemeentelijk apparaat.
En die weinig relatie hebben met de werkelij-
ke maatschappelíjke problematiek in de wij-
ken.
* Het experiment bliift teveel beperkt tot ba-
nen in de sfeer 1'an de overheid of gesubsidi-
eerde sektor. Juist op het scheivlak lan over-
heid, bedrijfsleven en sarnenleving liggen de
mooiste kansen voor vernieuwend maatschap-
pelijk zinvol werk. In de volgende fase van de
additionele arbeidsplaatsen moeten deze mo-
gelijkheden vergÍoot worden.
" De beloning voor het verrichte werk È erg
scbraal: kostwinners in gezinsverband gaan
er zegge en schrijven f 15,- peÍ maand op
vooruig alleenstaande verdieners veel meer.
Het effekt is dat de meerderheid van de deel-
nemers alleenstaanden zijn.
* De rechspositie is armoedig: arbeidskon-
Eaktant voor éénjaar, geeu pelsioenop-
bouw, geen CAO. Het wettelijk minimwnloon
is bij aanvang van de baan gelijk het maxi-
mum.
* Door bovenstaande arbeidsrechtelijke beper-
kingen krijg je geen reeel beeld van de moge-
lijke doelgroep voor dit soort banen.

De organisatie van het expedrnent
* In de experímentele fase is er naar bevind
van zaken gehandeld als het ging om financíe-
ring van de secondate arbeidskosten.
Afhankelijk ran de financiële mogelijkheden
bij de opdrachtgever werd deze rekening of
doot NBRW of door de opdrachtgever be-
taald. B! kontinuering van het experiment be-
staat de kan§, dat arbeidsplaatsen als gevolg
l'an de voor de opdrachtgever oplopende se-
condaire arbeidskosten, niet kunaen worden
gekontinueerd.
* De nauwe relatie van de stichting NBRW
met de GSD heeft voor de potentièle do€l-

Sroep een aantal vervelende gevolgen. Een
deel van de doelgroep zal, vanwege de sank-
tie-middelen lan de cSD, het "sociaal-gewen-
ste-antwoord" geven. Anderen zullen vanwe-
ge juist die GSD niet thuis geven; de
associatie met werkverschaffing zal hieraan
niet weemd zijlt
* Centaal ijkpunt voor de groep langdurig
werklozen is het door de GSD te voeren
heroriènteringsgesprek, Bij de selektie voor
de banen valt een groot aantal kandidaten
weer af.Totaal geen beheersing van de neder-
landse taal, of feitelijk door velerlei oorzaken
arbeidsongeschikt óf te hoog gekwalificeerd
zijn veel voorkomende zaken.
De oorspronkelijke doelstelling een op de per-
soon gericht aktie-plan richting arbeidsmarkt
uit te zetten, komt op deze manier wel erg
durnedes uit de verf. Het NBRW dreigt de
volgende in het rijíe doorverwijsadressen te
worden in plaas lan een rdéel altematief
voor de oorspronkelijk beoogde doelgroep.
Overigeru, vele aangesórevenen laten dit

aanbod voor werk aan hun voorbijgaan: het
is tijdelijk en tegen lage beloning.
Voorzichtige uitbouw
Deze kritiekpunten leiden tot voorzichtEheid
als het gaat om verdele uitbouw llan het pro-
jek. In de komende maanden zal ook Enuit
de wijken getracht worden de voorwaarden
voo! het welslagen van het projekt en de daar-
bij hoÍende velbetering van de arbeidsvoor
waalden voor dez€ werknemers aan de orde
te stellen. Dit als aanJoop rnar een definitieve
regeling ran additionele aÍbeidspools als sluit-
stuk van het nieuwe arbeidsmarktbeleid.
Als !?naf 199i arbeidspools kunnen worden
ingevoerd dan lljkt niets logischer dan het
NBwR-projekt in deze richting uit te bouwen.
op deze manier lijkt het gevaaÍ aanwezig dat
er een grootstdelijke aaÍrpak zonder het
door ons beoogde maatwerk ontstaat. De
kwaliteit yan de banen en de noodzakelijke
werkbegeleiding komt o.i. dan sterk onder
druk te staan. W! pleiten bij voonzetting in
bovenbedoelde zin ervoor om sturings en uit-
voeringsmogelijkheden op decentraal nivo te
realiseren. Moet het vervolg van het experi-
ment niet gewoon inormaal (gehonoreerd)
werk" in een "normale baan" zijn?
J anwillem SpingelingDik Timmennan Beheè. van hct B enenoold-

etland
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