Werken loont

Pilot ‘Zichtbaar Maatschappelijk Rendement’ succesvol

“Als je een bijdrage kunt leveren,
moet je dat doen”

“Het is nuttig werk, biedt hopelijk een opstapje naar een reguliere baan en de
gemeente wordt er schoner van,” zo belicht Roy Smit zijn beweegredenen om mee te
doen aan de pilot ‘Zichtbaar Maatschappelijk Rendement’ (ZMR) die eind vorig jaar
van start ging. “Daarbij geeft dit je de kans om iets terug te doen voor de
maatschappij,” voegt hij toe. “Het is niet meer dan logisch dat je in ruil voor een
uitkering een bijdrage levert.”

“Met name deze positieve insteek van de deelnemers
was voor het slagen van de pilot essentieel,” llegt
Patrick Groven, voormalig projectleider ZMR, uit.
“ZMR is opgericht om mensen met een bijstands
uitkering, die om verschillende redenen nog niet
(kunnen) meedoen aan de huidige trajecten van ISD
Kompas, een opstapje te bieden naar vrijwilligers
werk 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 aan de
maatschappij. Vanwege het geboekte succes is deze
aanpak vanaf 1 maart geïntegreerd in de reguliere
werkwijzen van ISD Kompas.”

Win-winsituatie
“De pilot is uitgevoerd in samenwerking met de
Buitendiensten van de gemeenten Voerendaal,
Simpelveld en Nuth,” vertelt Brahim Ait Mellouk,
directeur van ISD Kompas. “Dit 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 hoe zo’n
krachtenbundeling in de praktijk uitpakt. Dit is voor
alle betrokken partijen een win-winsituatie.”

Succesvol uitgestroomd
“Want dit levert iedereen iets op,” beaamt Leon
Collaris, voorman van de Buitendienst gemeente
Nuth. ”De deelnemers komen hierdoor weer in een

werkritme en keren terug in het arbeidscircuit. Zo
kunnen zij gemakkelijker doorstromen naar
vrijwilligerswerk met als uiteindelijke doel natuurlijk
een reguliere baan. Dat deze aanpak werkt, is reeds
bewezen want inmiddels zijn al twee deelnemers
succesvol uitgestroomd. Daarnaast beschikt de
Buitendienst hierdoor over meer mankracht
waardoor onderbezetting – als gevolg van
bijvoorbeeld vakanties – beter opgevangen kan
worden. En bovendien levert ZMR een wezenlijke
bijdrage aan de leefbaarheid. Het straatbeeld is er
zichtbaar van opgeknapt.”
Dat laatste is ook de inwoners zeker niet ontgaan.
“Mensen reageren erg positief,” vervolgt Roy Smit.
“We krijgen heel geregeld complimenten. Natuurlijk
hoop ik vooral dat mijn deelname de kans op een
baan vergroot want dat is toch de uiteindelijke
doelstelling. Als je je echter tot die tijd op een andere
manier nuttig kunt maken voor de gemeente en de
inwoners, moet je dat gewoon doen. Het is fijn dat dit
door de gemeente en de inwoners ook erkend wordt.”

Hét verschil
“Die erkenning is er alom,” bevestigt John Essers, die
als (voormalig) wethouder gemeente Nuth intensief
betrokken was bij de opstart van ZMR. “Er zijn heel
veel belangrijke klussen die al jaren niet meer
uitgevoerd (kunnen) worden. Als je het met burgers
hebt over het straatbeeld blijken juist deze klussen
hét verschil te maken. ZMR levert op deze wijze dus
een ontzettend waardevolle bijdrage. Hopelijk is
hiermee de toon gezet en worden binnen de
gemeente, aanhakend op de Buitendienst,
vervolgprojecten gestart waarbij tal van onder
houdsklussen weer opgepakt worden. Dit vormt
alvast een heel goede start.”
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Roy Smit

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.

