Pilot ‘Zichtbaar Maatschappelijk Rendement’ succesvol

“Investeren in de toekomst”

“Toen Patrick Groven van ISD Kompas mij vroeg of ik mee wilde doen aan hun pilot
‘Zichtbaar Maatschappelijk Rendement’ (kortweg ZMR) heb ik geen seconde
getwijfeld,” vertelt Andy Swakhoven uit Bocholtz. “Ik wil er alles aan doen om mijn
dochtertje een mooie toekomst te bieden! Door mee te doen aan deze pilot wordt
mijn kans op regulier werk weer vergroot. Zo’n kans moet je met beide handen
grijpen.”

“Gelukkig denken daar meer mensen zo over want
dat heeft uiteindelijk deze pilot – die per 1 maart
verankerd is in de reguliere werkwijzen van ISD
Kompas – tot een succes gemaakt,” legt projectleider
Patrick Groven enthousiast uit. “ZMR is opgericht om
mensen met een bijstandsuitkering, die om
verschillende redenen nog niet (kunnen) meedoen
aan de huidige werktrajecten, een opstapje te bieden
naar vrijwilligerswerk en uiteindelijk een reguliere
baan. Ze hebben hierdoor de kans hun
werknemersvaardigheden te trainen en leveren met
hun werk – het opruimen van zwerfafval – een
belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid binnen hun
gemeente en de maatschappij.”
“Dit gebeurt in samenwerking met de Buitendiensten
van de gemeenten Simpelveld, Nuth en Voerendaal,”
vertelt Brahim Ait Mellouk, directeur van ISD Kompas.
“Het is dus een gemeenschappelijke inspanning,”
benadrukt hij. “De gemeente draagt zorg voor de
dagelijkse uitvoering en ISD Kompas houdt intensief
contact om de voortgang te bewaken en mogelijke
knelpunten op te lossen. Wekelijks maakt de
projectleider een ronde langs de drie gemeenten om
zaken af te stemmen en waar nodig ondersteuning te
bieden. Het is mooi om te zien dat zo’n krachten
bundeling succes oogst. Samen bereik je meer.”

Waardering
Daar sluit Casper Beckers, voorman van de
Buitendienst gemeente Simpelveld, zich volledig bij
aan. “Hierdoor krijgt een groep mensen wederom de
kans om een bijdrage te leveren. Dit is een mooi
initiatief. De deelnemers verrichten goed werk. Al was

het voor menigeen wel even wennen,” geeft hij toe.
“Vooral de mensen die in het verleden heel ander
werk hebben gedaan, moesten wel even hun draai
vinden. Gaandeweg groeide echter het
enthousiasme. Dat komt ook door de reacties van de
inwoners. Regelmatig krijgen ze complimenten van
voorbijgangers, dat vormt een belangrijke stimulans.
Hun werk wordt gewaardeerd, ze leveren een
wezenlijke bijdrage, dat is belangrijk!”“Vanuit dat
oogpunt is het ook erg vreemd dat dit werk vaak als
‘ondankbaar’ of ‘minderwaardig’ wordt betiteld,” vindt
Andy Swakhoven. “Toegegeven, het is geen moeilijk
werk, maar het is wel belangrijk dat het gedaan
wordt. Je merkt dat er wel degelijk mensen zijn die dit
waarderen. Naast het feit dat dit financieel iets extra’s
oplevert, krijg je zo ook het gevoel iets nuttigs te
kunnen bijdragen. Al doe je dit natuurlijk bovenal om
in je toekomst te investeren.”

Iedereen in zijn kracht
“Zo dient de pilot ZMR een persoonlijk èn een
maatschappelijk doel,” beaamt ook Thijs Gulpen,
wethouder gemeente Simpelveld. “Het is ontzettend
belangrijk voor de eigenwaarde om daadwerkelijk
iets te kunnen bijdragen. Door middel van deze pilot
geef je mensen met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt daartoe de kans. Belangrijk is echter
ook de maatschappelijke doelstelling,” vervolgt hij.
“De maatschappij ziet dat deze deelnemers zich
inzetten en erkent ook duidelijk de grote
toegevoegde waarde die dit oplevert want de
leefbaarheid wordt aanzienlijk verbeterd. Op deze
wijze levert ZMR dus op verschillende gebieden een
waardevolle bijdrage.”
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Andy Swakhoven

ISD Kompas, aangenaam!
Inwoners van de gemeenten Nuth, Simpelveld en Voerendaal die (tijdelijk) geen
inkomen hebben, kunnen terecht bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)
Kompas. ISD Kompas koppelt mensen en hun talenten aan regionale werkgevers.
We kennen werkgevers en ontzorgen ze. En we ondersteunen werkzoekenden bij
het zoeken naar hun talenten en het nemen van hun verantwoordelijkheid op de
route naar werk. Betaald werk als het kan, vrijwillig als dat (nog) niet lukt. Want
voor een uitkering mag gerust een tegenprestatie worden verwacht. ISD Kompas
is een van de partners van Werkgeversservicepunt Parkstad.

