Verklaring
Gasten Jinek schofferen bijstandsgerechtigden
De Cliëntenraad Werk en Inkomen van de gemeente Groningen heeft met gekromde tenen kennis
genomen van de uitzending van Jinek van maandag 3 juli.
In die uitzending was staatssecretaris Klijnsma uitgenodigd. Niet om te praten over het experiment dat die
dag werd gepresenteerd, een experiment dat 4 gemeenten - waaronder Groningen inclusief Ten Boer - de
gelegenheid biedt om te experimenteren met de Participatiewet. Een onderzoek waar lang overleg is
gevoerd tussen gemeenten en ministerie over de opzet en dat wetenschappelijk wordt gevolgd.
De uitzending ging alleen over een eerder experiment, 'parttime ondernemen in de bijstand', en dan ook
alleen nog middels een filmpje van een Groningse deelnemer.
We hebben met verbazing en ontzetting zitten kijken en luisteren naar de mensen die meenden zich over
het onderwerp te moeten uitlaten en die zich een oordeel meenden te moeten vellen over dit experiment
op basis van dat ene filmpje. Een filmpje over een jonge Groningse vrouw die - vanuit de bijstand - de kans
krijgt een bedrijf en toekomst op te bouwen. Jan Smit wist het wel; hij zou languit achterover in de bijstand
liedjes gaan schrijven en ook de anderen benadrukten dat ze het een belachelijk experiment vonden; ze
kon toch 'gewoon' wel ergens aan het werk; dat moeten 'we' toch allemaal ...
Borrelpraat van mensen die wel geluk hebben gehad in hun leven en die de klok hebben horen luiden
zonder de klepel te willen zoeken. Makkelijk scoren voor de bühne.
Met geen woord ging het over de achtergronden en de feitelijke situatie.
In Groningen zitten meer dan 10.000 mensen in de bijstand. Er is domweg geen werk genoeg voor al die
mensen. In de bijstand zitten jongeren, al dan niet net afgestudeerden en schoolverlaters, ouderen,
mannen, vrouwen, hoog- en laagopgeleiden, kortom, allemaal gewone mensen die naast de boot zijn
gevallen. Zijn ontslagen, worden nooit uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, hebben de pech geen
betaald werk te hebben
Die bijstand is geen vetpot, integendeel. Meer dan 20% van alle kinderen in de gemeente Groningen - bijna
2 x zoveel als landelijk - groeit op in armoede. Veel mensen in de bijstand hebben schulden, komen bij de
voedselbank, maken gebruik van noodzakelijke aanvullende voorzieningen, alleen al om maandelijks rond
te komen.
De meeste mensen in de bijstand willen daar graag uit; liever vandaag dan morgen.
En het is daarom niet alleen mooi maar ook goed dat bekeken en onderzocht wordt welke maatregelen
daarbij zouden kunnen helpen. Dat gaat om dit experiment, het mogelijk maken van parttime
ondernemen, maar ook om het die dag gestarte experiment in genoemde gemeenten.
Daar hebben die 10.000 mensen uit Groningen in de bijstand baat bij, dat kan hen helpen wel aan de bak
te komen, betaald of onbetaald, aan een zinvolle tijdsbesteding.
De Cliëntenraad Werk en Inkomen van de gemeente Groningen steunt daarom deze experimenten.
Hierna volgt het (kortere) persbericht dat de Cliëntenraad vervolgens heeft uitgebracht.

Persbericht
Gasten Jinek schofferen bijstandsgerechtigden
De Cliëntenraad Werk en Inkomen van de gemeente Groningen heeft met gekromde tenen kennis
genomen van de uitzending van Jinek van maandag 3 juli. Die uitzending ging over een Gronings
experiment, 'parttime ondernemen in de bijstand'.
Staatssecretaris Klijnsma, die het experiment toelichtte, werd door de naamgeefster van het programma
en enkele andere gasten, waaronder zanger Jan Smit, bijzonder hard aangevallen. ‘Hoe ze het toch in haar
hoofd kreeg, om zo’n regeling te bedenken; iemand in de bijstand ondersteunen om een eigen bedrijf te
beginnen. Iedereen die gewoon kan werken, moet dat ook doen; dat doen anderen toch ook?’
Deze ongefundeerde en vrijblijvende mening(en) geven weer dat deze mensen veraf staan van de situatie
waarin bijstandgerechtigden zich bevinden. Alsof de bijstand een pretje is, een soort Luilekkerland waarin
iedereen achterover geleund alleen maar consumeert en profiteert. Niets is minder waar. De meeste
mensen in de bijstand willen daar nog liever vandaag uit dan morgen, maar voor de meer dan 10.000
mensen die in de gemeente Groningen van zo’n uitkering afhankelijk zijn, is gewoon geen betaald werk
genoeg.
Experimenten om te zien of er andere mogelijkheden zijn om tot een zinvolle – betaalde of onbetaalde –
tijdsbesteding te komen, zouden moeten worden toegejuicht. Experimenten zoals dit ‘parttime werken in
de bijstand’, maar ook de op 3 juli gepresenteerde experimenten waaraan onder meer de gemeente
Groningen meedoet.
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