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Turgay Tankir is ontwapenend direct: „Laat ik eerlijk zijn, zonder
pijn gaat het niet lukken. Als PvdA-wethouder zal ik me sterk
maken voor elke gesubsidieerde baan, voor elk individu, maar
een baangarantie kan ik niet geven. Mensen met een reguliere
baan krijgen die ook niet, kijk maar naar Organon.‟
Turgay legt geduldig uit wat zijn plannen zijn met de gesubsidieerde arbeid
in Nijmegen. Hij onderschrijft de uitleg
van Rinus Janssen (zie pagina 3 van
deze Frontaal) dat vooral de bezuinigingen forse ingrepen onontkoombaar
maken. Het aantal werklozen groeit, de
kosten voor bijstandsuitkeringen gaan
omhoog, terwijl er minder geld van het
Rijk komt voor reïntegratiebeleid.
„Maar ook zonder bezuinigingen was
een reorganisatie hard nodig. Enkele
cijfers: op dit moment gaat 60 procent
van ons reïntegratiegeld naar de circa
750 mensen met een gesubsidieerde
baan. De overige ruim 4.000 bijstands-

gerechtigden moeten het doen met de
resterende 40 procent. Ook zij hebben
recht op ondersteuning bij het vinden
van een baan. Ik wil de gelden die we
hebben zo eerlijk mogelijk verdelen.
We gaan veel méér mensen aan een
baan helpen, we hebben zelfs drie miljoen euro extra per jaar uitgetrokken
voor de opzet van werkcorporaties.
Door een andere aanpak moet de doorstroom naar regulier werk gestimuleerd
worden. Veel gesubsidieerde banen
zijn nu geen reïntegratie-instrument
meer, maar een soort reguliere baan.
Dat is niet het doel van de reïntegratiemiddelen.‟
>>

Turgay Tankir: „Ik moet woekeren met mijn budget.‟

september 2010

Ledenvergadering over
gesubsidieerde arbeid
Alle PvdA-leden zijn van harte welkom op de ledenvergadering op donderdag 30 september 2010. Het thema van deze avond is gesubsidieerde
arbeid in Nijmegen. In deze Frontaal
geven we u achtergrondinformatie;
we benaderen het onderwerp vanuit
verschillende invalshoeken. Rutger
Zwart en Rinus Janssen lichten het
PvdA-standpunt toe op de vergadering. Kom allemaal meedenken en
meepraten over dit lastige, maar belangrijke onderwerp voor onze partij.
Ook de politieke actualiteit staat op
de agenda. Mogelijk is er een nieuw
kabinet op 30 september…?
Aanvang 20.00 uur. Locatie: bovenzaal van De Waagh, Grote Markt
Nijmegen. (centrum). Ingang via de
buitentrap. Binnendoor kunt u de lift
nemen.

Sneller doorstromen
Werkcorporaties zijn een soort leerwerkbedrijven waar mensen met een
bijstandsuitkering een opleiding krijgen
en worden klaargestoomd voor de
overstap naar een reguliere baan.
Turgay denkt aan het opleiden van bewakers voor de fietsenstallingen; aan
het opleiden van mensen die kunnen
meewerken aan het energiezuiniger
maken van woningen; aan een project
in de bouw met als doel woningverbetering in oude wijken; aan projecten in
de zorg, waar een tekort is aan gediplomeerde verzorgsters. „Het mes snijdt
aan twee kanten‟, benadrukt Turgay.
„Net als met de huidige gesubsidieerde
banen richten we ons op maatschappelijk belangrijk werk dat nu niet gedaan
wordt. Maar het accent komt veel meer
te liggen op opleiding en doorstroming.
We zoeken zoveel mogelijk aansluiting
bij bestaande bedrijven of bedrijfssectoren, zodat mensen direct kunnen
doorstromen als ze voldoende zijn opgeleid. In de zorg bijvoorbeeld ontstaat
de komende jaren een tekort aan werknemers. Als we nu leer-werkprojecten
starten, kunnen de mensen met een
bijstandsuitkering straks meteen een
baan krijgen.‟
Overbruggingsregeling
Eind 2012 moeten het aantal gesubsidieerde banen zijn teruggebracht van 750
tot minder dan 200. Enkele tientallen
plaatsen kunnen wellicht vervallen
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door de werknemers met (vervroegd)
voor de ontwikkeling en groei van
pensioen te laten gaan. Ook wil de wetmensen. Ik moet woekeren met mijn
houder de regels strenger gaan toepasbudget en dat geldt ook voor mijn colsen. Mensen in een gesubsidieerde
lega-wethouders. Samen proberen we
baan die daarvoor eigenlijk niet (meer)
zoveel mogelijk nuttig werk overeind
in aanmerking komen, zullen een andete houden. Misschien kunnen stichtinre baan moeten zoeken. „Het is niet
gen, scholen of verenigingen zelf ietsje
eerlijk als er
meer bijdragen, dan kunnen
in het ene
we banen gedeeltelijk of
„Het moet echt anders.‟
huis in de
geheel “witten”. Want waarstraat een gezin moet rondkomen van
om moet dat maatschappelijk nuttige
een bijstandsuitkering, terwijl daarnaast
werk allemaal worden betaald uit het
iemand woont met een gesubsidieerde
budget voor Werk & Inkomen? Als het
baan én een verdienende partner. Zeker
bijvoorbeeld voor het onderwijs, voor
niet als we door de relatief dure gesubde sport of voor de zorg om onmisbare
sidieerde banen geen geld hebben om
arbeid gaat, dan moeten er in die sectoandere werklozen te helpen bij het vinren potjes gevonden worden om dat
den van werk. Die onrechtvaardigheid
werk te betalen. Wat zeker moet stopga ik aanpakken. Maar we doen alles
pen, is dat er op sommige plaatsen in
heel zorgvuldig en op individueel nieen gesubsidieerde baan méér salaris
veau. Als iemand nu in een participawordt betaald dan in een vergelijkbare
tiebaan of een ID-baan vele procenten
reguliere baan. Het zijn uitzonderingen,
meer verdient dan het minimumloon,
maar dat is funest voor de doorstrokijken we of een overbruggingsregeling
ming. Het moet echt anders.‟
mogelijk is.
Samenvattend: het beeld van “kil saneren” klopt niet? Turgay schudt heftig
zijn hoofd. „Nee. Het is zeker niet mijn
Sociale infrastructuur
Geconfronteerd met de kritiek dat het
bedoeling dat mensen die nu in een
werk dat nu door de mensen met een
gesubsidieerde baan werken, weer met
gesubsidieerde baan wordt gedaan voor
een uitkering achter de geraniums gaan
veel organisaties in de stad onmisbaar
zitten. Ik zal ervoor zorgen dat ze blijis, knikt Turgay instemmend. „Jazeker,
ven participeren. Eind 2010 ligt er een
dat zie ik ook wel. Maar mijn beperkte
kadernotitie op tafel waarin al mijn
budget is er vooral om zoveel mogelijk
plannen worden uitgewerkt. Mijn ambmensen aan een baan te helpen. Werk
tenaren werken er keihard aan om nog
is heel belangrijk voor het gevoel voor
veel meer stadsgenoten te helpen bij
eigenwaarde, voor de sociale contacten,
het vinden van een baan.‟
[]

Van Melkertbaan tot wethouder

Van bijstandsuitkering naar werk

Wethouder Turgay Tankir had ooit zelf een
gesubsidieerde baan, een van de eerste
„Melkert-banen‟. Begin jaren tachtig werkte
hij als automonteur in een garage in Deventer,
daarnaast was hij vrijwilliger in een buurthuis.
Hij nam daar initiatieven om allochtone en
autochtone inwoners meer samen te laten optrekken in de wijk. Toen de gemeente zag hoe
zinvol deze activiteit was, mocht hij dit werk
doen als gesubsidieerde baan. Later werden
er, vanwege de succesvolle resultaten, in diverse buurthuizen reguliere banen van gemaakt. Turgay solliciteerde en kreeg de baan.
Door hard studeren naast zijn werk (eerst
MBO, later HBO) kon hij al snel doorstromen
naar een reguliere baan.

Gesubsidieerde arbeid: een woud aan regelingen. We onderscheiden de IDregeling (Instroom en Doorstroombanen), de WIW (Wet Inschakeling
Werkzoekenden) en de participatiebanen. Daarnaast kennen we de Wet
Sociale Werkvoorziening (WSW). De WSW is bedoeld voor mensen met
een (blijvende) arbeidshandicap. De andere regelingen zijn in principe bedoeld als tijdelijke baan, als opstap naar de reguliere arbeidsmarkt.
De ID-regeling en WIW zijn aflopend, daarin vindt niemand meer een baan.
Het aantal participatiebanen, gecreëerd door de gemeente, is gemaximeerd
op 180. Voor meer is geen geld. Iemand in een participatiebaan krijgt een
aanstelling voor een jaar en verdient 10 à 30% meer dan het minimumloon.
De aanstelling kan maximaal twee keer worden verlengd, steeds na een
beoordeling door een reïntegratiespecialist.
De kosten van de gesubsidieerde arbeid zitten niet alleen in de salarissen
van de werknemers (het bedrag dat bovenop de bijstandsuitkering wordt
verdiend), maar ook in de begeleiding en scholing van deelnemers. Hoe
lager de kosten, des te meer mensen kunnen aan het werk worden geholpen.

Bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid onvermijdelijk

“Als we niks doen, gaat het zeker mis”
“Rooie Rinus” was ooit zijn bijnaam, altijd op de barricaden
voor de rechten van werknemers. Nu verdedigt hij een moeilijke boodschap. Rinus Janssen, gemeenteraadslid sinds
2006, vertelt in deze Frontaal waarom de organisatie van de
gesubsidieerde arbeid in Nijmegen moet veranderen. Maar
eerst een korte kennismaking voor de leden die Rinus nooit
hebben ontmoet.
Eind 2010 wordt Rinus 65 jaar. Hij
kan terugzien op een mooie en soms
spraakmakende loopbaan. Ruim dertig jaar werkte hij bij het Nijmeegse
bedrijf Honig en de opvolgers daarvan. Honig, onderdeel van CSM,
werd (samen met onder andere Hak
en De Ruijter) overgenomen door
Heinz. In de Honig-tijd was Rinus
een echte activist. Als vakbondsleider
stond hij bij stakingen en een bedrijfsbezetting pal voor de rechten
van werknemers. Hij was voorzitter
van de Nijmeegse afdeling van de
Industriebond FNV (toen nog NVV).
Ook in de Ondernemingsraad van
Honig/Heinz kwam Rinus Janssen op
voor de belangen van zijn collega‟s,
met name op het gebied van arbeidsomstandigheden. Pas na de zoveelste
reorganisatie in 2003 besloot hij gebruik te maken van de mogelijkheid
eerder te vertrekken. Hij nam afscheid van het bedrijf waar hij opklom van administratief medewerker
tot (na een studie informatica)
“European Information Services Application Strategy Manager”. Bulderend van het lachen laat Rinus het
visitekaartje zien van zijn laatste
functie. „Ik had nog projectleider
kunnen worden in Londen, maar daar
had ik geen zin in. Ik wilde met Debbie in Nijmegen blijven wonen.‟
Miljoenentekort
Rinus woont aan de groene rand van
Nijmegen, in de Dukenburgse wijk
Weezenhof. Hij voelt zich verbonden
met de stad en vooral met de inwoners. In de gemeenteraadsfractie heeft
hij “arbeidsmarktbeleid en economie”
in zijn portefeuille. Ook de gesubsidieerde arbeid valt daaronder. Rinus

gen voor gesubsidieerde arbeid te gering,
waardoor we steeds minder nieuwe mensen aan een baan kunnen helpen. Dus
enerzijds méér mensen die in de bijstand
blijven, anderzijds minder geld voor
reïntegratieprojecten. Als we niet ingrijpen, hebben we in 2014 een fors miljoenentekort.‟
Alles uit de kast
De noodzaak lijkt duidelijk. Maar de

Rinus Janssen: “We willen zoveel mogelijk mensen aan werk helpen.”
legt uit dat ingrijpende maatregelen
onontkoombaar zijn.
„Voor een aantal mensen is het moeilijk om op de reguliere arbeidsmarkt
een baan te vinden. Daar staat tegenover dat er genoeg werk bestaat dat
maatschappelijk zinvol is, maar waar
geen financiering voor is. Denk aan
helpers op een kinderboerderij, in een
speeltuin, een sportkantine of een
wijkcentrum. De gemeente probeert
die zaken aan elkaar te koppelen. In
het kader van de WWB, de Wet Werk
en Bijstand, hebben we een budget
voor het betalen van de bijstandsuitkeringen en een budget om mensen
aan het werk te helpen. De komende
jaren worden we met twee grote problemen geconfronteerd. Enerzijds
wordt er door het Rijk enorm gekort
op de bijstandsuitkeringen. Eind juli
heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt dat de gemeenten dit jaar 400
miljoen euro minder krijgen dan was
begroot. Aan de andere kant is de
doorstroming in de bestaande regelin-

Partij van de Arbeid laat het toch niet
gebeuren dat we juist de kansarmen op
de arbeidsmarkt hun gesubsidieerde baan
afpakken?
Rinus‟gezicht betrekt. „Het is geen leuke
boodschap die we moeten brengen. Maar
als we niets doen, is uiteindelijk iedereen
de klos. Door een andere organisatie van
de gesubsidieerde arbeid willen we bezuinigen op bestaande regelingen en
méér mensen aan een baan helpen. Dat
betekent voor sommigen een achteruitgang. Het enige wat we kunnen doen, is
met goede overbruggingsregelingen de
pijn verzachten. Er komt nog meer accent te liggen op het stimuleren van uitstroom naar regulier werk. Scholing,
begeleiding, stageplaatsen, coaching –
alles waarmee we de kansen op een reguliere baan vergroten, wordt uit de kast
gehaald. Daarvoor hebben we juist extra
geld gereserveerd.‟
Rinus schetst de aanpak die het linksliberale college voor ogen staat. De kosten voor begeleiding en bemiddeling per
werknemer moeten omlaag door efficiënter werken. Het terugverdieneffect >
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moet omhoog door de bijdrage van de
„ontvangende partij‟ - die immers profiteert van de inzet van de werknemer
met een gesubsidieerde baan - te verhogen. Het salaris voor de werknemer gaat
omlaag door te starten vanuit een bijstandsuitkering met een bonus bovenop
de uitkering van ten minste honderd

“Ik heb een
nieuw leven ontdekt”
Linda Strik, 47 jaar, voelt zich thuis in
de Wolfskuil, de wijk waar ze al tientallen jaar woont en waar ze iedereen
kent. Maar dankzij haar werk als begeleidster op Open Wijkschool De Wie-

ken heeft Linda haar grenzen kunnen
verleggen: „Die baan, dat was voor mij
de opening naar de wijde wereld.‟
Linda heeft een zoon van 11 en een
dochter van 18 jaar. „Mijn dochter studeert Rechten aan de universiteit in de
stad. Ik ben zo trots. Via mijn baan
kreeg ik zelf de kans verder te leren en
nu laat ik mijn kinderen zien hoe belangrijk een goede opleiding is. Werk
is zoveel meer dan een baan. Je komt
in een ritme, je smeert boterhammen,
gaat naar je collega‟s toe. Je hoort erbij, je wordt serieus genomen. Na jaren
in de bijstand, vrijwel zonder opleiding, heb ik door mijn ID-baan een
4

euro per maand. Door de opzet van zogenaamde werkcorporaties wordt getracht de inzet van gesubsidieerde werknemers meer lonend te maken, zonder
dat we aan concurrentievervalsing doen
voor de reguliere arbeidsmarkt. We
bezuinigen dus niet alleen, we komen
ook met goede alternatieven.‟ (Elders in

nieuw leven ontdekt. Ik ben zelfstandig
geworden, heb doorzettingsvermogen
gekregen, ik ben in mezelf gaan geloven.‟
Linda praat als een waterval. Enthousiast, dankbaar, gedreven. Ze zou willen dat meer mensen de kansen krijgen
die zij heeft gehad. „Gesubsidieerde
banen zoals de mijne leveren
ontzettend veel op. Niet alleen
voor mijzelf en mijn gezin,
maar ook voor de wijk. In het
Huiskamerproject in De Wieken doen we de naschoolse
activiteiten voor kinderen,
maar er komen ook veel moeders. Die praten over de opvoeding, ze worden betrokken
bij de school van hun kinderen en bij elkaar. Ook de
allochtone ouders en kinderen
komen er, daardoor krijgen ze
meer contacten in de wijk. We
hebben een pedagogisch klimaat, we houden de ontwikkeling van de kinderen in de
gaten. De Stichting Wijkwerk
stimuleert mij om verder te
gaan. Ik heb nu SPW 3 gehaald, daardoor kan ik steeds meer
verantwoordelijkheid aan. Als ik SPW
4 heb, kan ik gaan solliciteren in bijvoorbeeld de kinderopvang.‟ Over haar
eigen toekomst maakt Linda zich niet
veel zorgen meer. „Ik kom er wel, dat
weet ik nu. Maar al die kinderen hier in
de wijk, waar moeten die naartoe als
deze banen verdwijnen? Op straat hangen, rotzooi schoppen? Mensen zonder
baan missen veel meer dan hun werk.
Zet ze niet terug in de bijstand, doe ze
dat niet aan. Als je in de bijstand zit,
krijg je een hekel aan jezelf en aan de
maatschappij. Je krijgt sociale problemen en dat kost nog veel meer geld.‟

deze Frontaal geeft wethouder Tankir
uitleg over de werkcorporaties – red.).
Rinus: „Als we het goed aanpakken,
hebben we straks meer mensen aan het
werk én wordt er meer maatschappelijk
zinvolle arbeid verricht. De PvdA kan
zich hiermee goed profileren. Maar het
is een verdomd lastige klus.‟
[]

“Nog nooit zo naar
mijn zin gehad”
Ger van Maassen, 48 jaar, is al zeven
jaar werkzaam in een ID-baan bij voetbalclub Krayenhoff. Hij wordt begeleid door een medewerkster van Stichting Wijkwerk in wie hij veel vertrouwen heeft. “Ik ben achttien jaar werkloos geweest. Voor deze baan heb ik
twee jaar in een ID-baan gewerkt als
conciërge op een school, maar daar
kwamen moeilijkheden met de directrice. Ik kan er niet tegen als iemand mij
onder druk zet, dan word ik zenuwachtig en agressief. Ik heb vroeger met
geweldsdelicten te maken gehad. Als
een baas zegt “doe dit, doe dat”, dan
slaan bij mij de stoppen door. Hier bij
de voetbalclub geeft het bestuur mij
veel ruimte. Als er klachten zijn, komt
Kim van Wijkwerk daarover praten.
Zij maakt er meteen werk van. Ik kan
goed met haar overweg. Voor Krayenhoff, een club met ongeveer 300 leden,
doe ik van alles. Terreinen bijhouden,
belijning, netten ophangen, clubtenues
wassen, de bardienst. Ik werk graag
met de jeugd en de voetbalclub is ook
heel blij met mij. Als mijn subsidiebaan stopt, heeft de
club een probleem.
Personeel kunnen ze
niet betalen en de vrijwilligers doen al heel
veel. Bovendien hebben die mensen er ook
nog een baan bij. Als ik
thuis kom te zitten, is
dat niet fijn voor mijn
kinderen en mijn vriendin. Dat geeft spanning,
want dan ga ik me op
hen afreageren. Wie
heeft er wat aan als ik
niks zit te doen voor de
Sociale Dienst? Nou

Marieke Ceelen is bezorgd en teleurgesteld

„Het kan altijd anders!”
Haar gezicht staat ernstig. Marieke Ceelen, directeur van de Stichting Wijkwerk (zie kader),
maakt zich zorgen om “haar” werknemers. „Het
gaat om mensen die het in een economische crisis nog moeilijker hebben dan in een bloeiperiode. Juist deze mensen hebben nu extra ondersteuning nodig. Ik ben erg geschrokken van de
plannen uit het coalitieakkoord.‟
Als Marieke uitlegt wat de kenmerken
van de doelgroep zijn, hoor je de betrokkenheid in haar stem. Ze legt uit
dat het gaat om mensen met een lage
opleiding, gemiddeld ouder dan 50
jaar, geen of weinig werkervaring,
soms een psychische of lichamelijke
aandoening of schuldenproblematiek.
De begeleiding is maatwerk. Elke medewerker van Wijkwerk heeft 35 á 40
werknemers onder zijn/haar hoede. De
begeleidingsbehoefte en de aard van de
begeleiding kan per medewerker verschillen.
Pratend over de plannen van het Nijmeegse college formuleert de directeur
zorgvuldig. Ze zegt geen kwaad woord
over de Partij van de Arbeid, maar tussen de regels door klinkt teleurstelling.

Ze voelt zich een
beetje in de steek
gelaten door de politiek. „Ik begrijp echt
wel dat er bezuinigd
moet worden, maar
wat er in het coalitieakkoord staat is
niet realistisch. Het aantal banen binnen de oude vormen van gesubsidieerde arbeid zou met 75% moeten worden
verminderd door mensen te laten uitstromen naar reguliere banen. Hoe wil
je dat doen met deze mensen? Begrijpt
de politiek wel over wie we het hebben? Deze mensen zitten niet voor
niets in een gesubsidieerde baan. Als je
een uitstroompercentage wilt halen van
75% dan zal je dat alleen bereiken door
deze mensen te ontslaan. Maar dat lees
je niet in het coalitieakkoord terug.‟

maak ik mij nuttig voor de instanties.
Het gaat mij niet alleen om het geld. Ik
heb het nog nooit zo naar mijn zin gehad als hier.”

Maatschappelijke meerwaarde
Een ander punt vindt Marieke Ceelen
minstens zo belangrijk. „De Nijmeegse politiek heeft er in het verleden heel
bewust voor gekozen om banen te
creëren die ook een maatschappelijke
bijdrage leveren‟, benadrukt ze. „Het
gaat om zinvol werk dat veel betekent
voor de wijken en voor de stad. Op tal
van plaatsen leveren onze mensen een
meerwaarde. Op scholen, bij verenigingen, in parken en verzorgingstehuizen. Is dat opeens niet belangrijk meer
omdat er minder geld beschikbaar is?
Kan dat werk zomaar geschrapt worden, doen onze mensen overbodig
werk?‟
Uitstroom is nooit het hoofddoel geweest van de gesubsidieerde arbeid,
legt Marieke uit. „Toen de gemeente
koos voor maatschappelijke inzet, >>

Marieke Ceelen vraagt aandacht voor
de individuele werknemer.

Stichting Wijkwerk en
subsidiebanen
In Nijmegen hebben circa 750 mensen
een gesubsidieerde baan. De mensen met
een participatiebaan (180) en circa 130
mensen met een ID-baan zijn in dienst
bij de Stichting Wijkwerk. Voor hen
neemt Wijkwerk de rol van werkgever
op zich, maar de werknemers zijn gestationeerd bij (kleine) vrijwilligersorganisaties, zoals sportclubs, kinderboerderijen, huiskamers en speeltuinen. De overige werknemers met een subsidiebaan
zijn in dienst van de (grotere) organisatie
waarvoor ze werken. Alleen mensen met
een bijstandsuitkering komen in aanmerking voor een gesubsidieerde baan. De
gemeente selecteert daarbij op “afstand
tot de arbeidsmarkt”. Uitkeringsgerechtigden van wie verwacht wordt dat ze
niet binnen drie jaar op eigen gelegenheid een reguliere baan zullen vinden,
komen in aanmerking voor een participatiebaan. Wijkwerk biedt verschillende
begeleidingsvormen aan, mede afhankelijk van de wens en behoefte van de
werknemer. Het kan gaan om werkbegeleiding, individuele coaching, trajectbegeleiding en groepsgewijze trainingen en
cursussen. In de begeleiding staat het
werk centraal.
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wist ze dat de ontvangende organisaties
geen geld hebben voor reguliere banen.
Ze betalen wat ze maximaal kunnen
bijdragen. Onze werknemers hebben
eindelijk werk, ze doen ervaring op en
sommigen kunnen daardoor een reguliere baan vinden. Maar als een commerciële werkgever kan kiezen tussen
een oudere met alleen maar basisschool
of een goedkope jongere met een betere
opleiding, dan verliezen onze mensen
altijd. ‟

ning redden veel werknemers het niet.
Dan vallen ze terug in de bijstand. De
gemeente heeft juist aan ons de begeleiding gegeven omdat dat zo belangrijk is voor deze mensen.‟
Vertrouwen in de politiek
Over het verlagen van de lonen voor
subsidiebanen is Marieke Ceelen duidelijk: „In geen enkele branche zou
zo‟n aantasting van de rechten van

werknemers gepikt worden. Maar deze
mensen hebben kennelijk geen rechten.
Heeft iemand bij de gemeente al eens
uitgerekend wat het financieel betekent
voor de werknemers? Je praat wel over
de kwetsbaarste groepen, niet bepaald
over de sterkste schouders. Als dit
doorgaat, verliezen de mensen hun
vertrouwen in de politiek. Is dat wat de
PvdA wil? Kijk er nog eens goed naar.
Het kan altijd anders.‟
[]

Campagne met rozen levert veel stemmen op
Kosten en opbrengst
De kosten van de gesubsidieerde arbeid
zitten in de extra beloning bovenop de
bijstandsuitkering en de kosten van
begeleiding. Marieke legt uit: „In een
participatiebaan kan iemand na acht jaar
werken maximaal 120 procent van het
minimumloon bereiken. Destijds koos
de wethouder ervoor de mensen echte
banen te geven met CAO-voorwaarden.
De kosten worden gedekt door de weggevallen bijstandsuitkering. Ik zeg: kijk
ook eens naar de opbrengsten. Uit onderzoek blijkt dat er voor de werknemers sprake is van gezondheidswinst,
persoonlijke ontwikkeling en uitstraling
naar de omgeving. De mensen komen
zelf uit hun sociale isolement, maar ze
dragen ook bij aan de sociale cohesie
binnen de organisatie waar ze werken,
vooral bij kleine vrijwilligersorganisaties en sportclubs. Dat is niet alleen in
geld uit te drukken. De hele stad profiteert ervan mee, waarom moet de bezuiniging dan alleen worden opgebracht
door Sociale Zaken? Verdeel de kosten
over alle beleidsterreinen, dat is veel
eerlijker.‟ Natuurlijk verwacht directeur
Ceelen niet dat de bezuinigingen geheel
aan Wijkwerk voorbij gaan. Ze denkt
constructief mee. „Ik verwacht dat het
idee van werkcorporaties wel wat ruimte biedt. In andere steden werkt het,
maar het niet de oplossing. Je kunt maar
een beperkt aantal werkzaamheden organiseren zonder concurrentievervalsing naar ondernemers toe. Verder zie
ik wat mogelijkheden in het met vervroegd pensioen laten gaan van oudere
mensen met een gesubsidieerde baan.
De kosten van begeleiding kunnen nauwelijks terug, want zonder ondersteu6

Twee intensieve verkiezingscampagnes heeft de PvdA dit voorjaar achter de rug. Eerst op 3 maart de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij we nét niet de grootste werden in Nijmegen, Daarna
volgden de Tweede-Kamerverkiezingen op 9 juni 2010, waarbij
we in Nijmegen wél de grootste partij werden.
In maart 2011
zijn er alweer
verkiezingen,
nu voor de
Provinciale
Staten. Belangrijk, want de
Staten kiezen
ook de Eerste
Kamer.
Opnieuw doen we
een dringend
beroep op de
enthousiaste
Voorzitter Alard Beck verdeelt de rozen en geeft instructies .
inzet van onze
Een groot aantal vrijwilligers ging tijleden. Doe mee, het is leuk werk en het
dens de twee campagnes de Nijmeegse
draagt zeker bij aan een positief resulwijken in. We belden aan en boden de
taat. Meld u aan bij onze secretaris:
bewoners rozen en een folder aan. Ook
judith.hovius@han.nl.
hielden we een
enquête, waarbij
we de bewoners
vroegen naar hun
mening over de
wijk, de stad en
het land. De gegevens van de enquête worden nu
per wijk uitgewerkt en zullen
worden teruggekoppeld naar de
bewoners.
Rozen en een enquête, we kregen er veel positieve reacties op.

Stilte voor de storm
Bij de coalitieonderhandelingen hebben PvdA, GroenLinks en D66 afgesproken een totale bezuiniging te gaan
realiseren in 2010 van circa €22 miljoen. Het gaat hierbij ook om €8 miljoen voor nieuw beleid, onder andere
op het gebied van werk & inkomen
(een nadrukkelijke wens van de PvdAfractie), cultuur en duurzaamheid. Het
bedrag van 22 miljoen is gebaseerd op
een globale inschatting van vooral de
Rijksbezuinigingen die samenhangen
met de economische crisis. De totale
omvang van de in Nijmegen noodzakelijke bezuinigingen kan de komende
jaren nog mee- of tegenvallen. Over de
invulling van de bezuinigingen zijn in
het coalitieakkoord globale afspraken
gemaakt. Er zal onder andere stevig
bespaard worden op de gemeentelijke
organisatie en de inhuur van externen.
Maar ook op kwetsbare beleidsterreinen als zorg & welzijn, sport en onderhoud van de openbare ruimte zullen de
uitgaven moeten teruglopen. De exacte invulling per beleidsterrein moet de
komende tijd nog gemaakt worden.
In de gemeenteraad is veel steun voor
de financiële kaders die de coalitie
stelt. Met uitzondering van de SP lijkt
de gehele raad overtuigd van de noodzaak flink te snijden in de uitgaven.
Sinds de coalitieonderhandelingen zijn
er helaas alleen maar zorgelijke berichten bij gekomen. Zo heeft de provincie
Gelderland besloten tot een zeer forse
bezuiniging, waarvan Nijmegen linksom of rechtsom last krijgt. Daarnaast is

er steeds meer zorg over de financiële
gevolgen van de vertraging in de
nieuwbouw die zich ongetwijfeld gaat
voortdoen in de Waalsprong (de Citadel) en Koers West. Vanuit Den Haag
valt voorlopig ook weinig goeds te
verwachten. In juni kwam het kabinet
plotseling met een forse extra korting
op het WMO-budget, terwijl midden in
de zomer duidelijk werd dat gemeenten
zo‟n €400 miljoen minder krijgen voor
de bijstandsuitkeringen. En wat zal een
Rijksbezuiniging van €18 miljard gaan
betekenen voor Nijmegen?
Afspraken over bezuinigingen zijn
betrekkelijk snel gemaakt, de bezuinigingen daadwerkelijk realiseren is een
stuk lastiger. Op dit moment lijkt er
sprake van een stilte voor de storm. De
pijnlijke ingrepen die noodzakelijk zijn
zullen de komende jaren op veel maatschappelijke weerstand stuiten. De
grote klap zal komen in 2012. In het
voorjaar van 2011 zal duidelijk worden
hoe groot de bezuinigingsnoodzaak is
en dan moeten ook de scherpe keuzes
gemaakt worden. Als PvdA staan we
voor „sociaal bezuinigen‟, waarbij de
zwakken in de samenleving zoveel
mogelijk ontzien worden. Maar het is
duidelijk dat de komende jaren niet de
prettigste zijn om de stad te besturen.
Onze wethouders staan voor de zeer
lastige taak grote bezuinigingen op hun
beleidsterreinen te realiseren. Als
PvdA zullen we deze jaren moeten
bewijzen dat we ook de kunst van het
bezuinigen verstaan.
Rutger Zwart, fractievoorzitter

Het Coalitieakkoord:
wat staat er precies in?
PvdA, Groenlinks en D66 hebben een
coalitieakkoord gesloten waarin zij de
plannen van het Nijmeegse college
voor de komende vier jaar hebben vastgelegd. Duurzaam, sociaal en economisch sterk, dat zijn de belangrijkste
trefwoorden. In het artikel hiernaast
gaat onze fractievoorzitter Rutger
Zwart in op de consequenties van de
gemaakte afspraken. Maar wat staat er
nu precies in dat akkoord? U kunt de
volledige tekst downloaden via http://
www2.nijmegen.nl/gemeente/burgem e e s t e r _ _ we t - h o u d e r s / C o l l e g e /
coalitieakkoord.

E-mail adres gevraagd!
Voor een snelle communicatie met de
leden heeft de PvdA Nijmegen uw email adres nodig. Wij vragen u vriendelijk dit door te geven aan onze secretaris: judith.hovius@han.nl.

PvdA-fractie
Hiernaast de voltallige PvdAfractie plus wethouders.
Achterste rij van links naar
rechts: Janne Hendrix, Stijn
Verbruggen, Halima El Karouni, Floris Heukelom, Marc
van Nijnatten.
Voorste rij van links naar
rechts: Turgay Tankir, Rutger
Zwart, Anneke Arzbach, Hannie Kunst.
Op deze foto ontbreekt Rinus
Janssen (zie pagina 3).
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Netwerk Landelijke Politiek
Sinds jaar en dag bestond er binnen de
afdeling de werkgroep Landelijke Politiek. Leden konden zich daarvoor opgeven en aan de hand van actuele politieke gebeurtenissen in de Landelijke Politiek kwam die werkgroep dan bijeen.
Ook werden voorstellen en besluiten
die op landelijke politiek niveau genomen moeten worden door de werkgroep
voorbereid en voorgelegd aan de ledenvergadering, als het kon vooraf anders
achteraf. Uit hun midden kwamen
meestal onze Nijmeegse afgevaardigden naar congressen en Politieke Ledenraad. Er is de laatste jaren een beetje
de klad in gekomen, vandaar dat het
bestuur besloten heeft de werkgroep op
te heffen en een Netwerk Landelijke
Politiek in het leven te roepen. Aan de
hand van een nog te ontwikkelen beleidsplan, dat wij ter beoordeling zullen voorleggen aan de ledenvergadering, pakken we de draad weer op. Ieder die wil participeren in dit netwerk is
van harte welkom. Het karakter van een
netwerk is dat iedereen aan de hand van
thema‟s en onderwerpen die aan de
orde komen kan meedoen met het formuleren van de Nijmeegse inbreng. Als
u interesse heeft, meldt u dan aan bij
onze afdelingssecretaris Judith Hovius
(zie colofon op deze pagina).
Namens het afdelingsbestuur
Alard Beck, voorzitter

Nieuwe leden: welkom!
Op 12 oktober 2010 organiseert de
Nijmeegse PvdA weer een introductieavond voor nieuwe leden. Een prima
gelegenheid om kennis te maken met
de partij en met partijgenoten. Meer
informatie over deze activiteit verschijnt een dezer dagen op
www.nijmegen.pvda.nl.

Kom naar de maandelijkse ledenborrel op
vrijdag 1 oktober!
Elke eerste vrijdag van de maand
ontmoeten PvdA-leden in Nijmegen
elkaar in Café de Nieuwe Maan,
Grotestraat 6 in de binnenstad. We
noemen dat „Politiek Café‟, want er
wordt natuurlijk veel over (lokale)
politiek gepraat. Maar het is er vooral gezellig. U bent van harte welkom
op vrijdag 1 oktober 2010 vanaf
17.00 uur. Wij nodigen vooral ook
nieuwe leden uit kennis te maken
met hun partijgenoten. En neem gerust je vrienden mee!

Oproep: wie o wie?
Gewestelijk afgevaardigde
Het gewest is een belangrijk niveau in
de Partij van de Arbeid. zeker nu de
verkiezingen voor de Provinciale Staten
weer voor de deur staan. Onze gewestelijk afgevaardigden gaan zich onder
andere buigen over het verkiezingsprogramma van Gelderland en de samenstelling van de kandidatenlijst. Op de
ledenvergadering van 30 september
zullen nieuwe afgevaardigden voor het
gewest gekozen worden. Het bestuur
zoekt nog kandidaten. Meer informatie
bij Alard Beck, 06-1507 6003.

Themanetwerken
Verder heeft het bestuur het voornemen
om netwerken te starten rond de thema‟s
wonen, werk & inkomen, ruimtelijke
ordening en gesubsidieerde arbeid. Iedereen die wil meedenken en –praten
over deze onderwerpen kan zich opgeven bij onze secretaris Judith Hovius.

Voor actueel nieuws over de PvdA Nijmegen, kijk regelmatig op:

www.nijmegen.pvda.nl
Hier vindt u informatie over het bestuur en de gemeenteraadsfractie van de PvdA,
onze wethouders en standpunten. Ook vindt u er de agenda en adressen.
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Van de redactie
Misschien is het even wennen, deze
kleurrijke Frontaal. Een beetje chiquer dan u gewend bent. En toch voor
een beperkt budget, vooral dankzij de
mensen van <BREED>, de Nijmeegse sociale werkvoorziening. Medewerkers van <BREED> drukken,
adresseren en bezorgen deze Frontaal.
Op deze manier ondersteunt de PvdA
de werkgelegenheid van mensen die
op de reguliere arbeidsmarkt minder
kansen hebben.
Het afdelingsblad Frontaal zal drie à
vier keer per jaar verschijnen, meestal
als themanummer gekoppeld aan de
ledenvergadering. Daarnaast kennen
we de ledenbrief voor convocaties en
partijmededelingen. Ook wil het bestuur actuele informatie gaan versturen via e-mail. Geef daarvoor alstublieft uw e-mail adres door aan onze secretaris!
Natuurlijk betekent een nieuwe start
ook een afscheid. De redactie bedankt
Herman van Soest, Dré Dingemans
en Cor van Vugt. Zij hebben als vrijwilligers jarenlang de productie en
adressering van het blad verzorgd.
Goed werk, mannen!
Verder horen we heel graag wat u van
de nieuwe Frontaal vindt. Bevalt het?
Heeft u suggesties hoe de redactie
zaken kan verbeteren? Mail het ons
via frontaal@pvda-nijmegen.nl. Dan
gaan we ermee aan het werk.

Colofon
Bestuur: Alard Beck, Jan Huurman,
Judith Hovius, Peter Kerris, Henk Teunissen, Marlies van Hulsentop, Michiel
Janssen. E-mail loopt via de secretaris,
judith.hovius@han.nl. Telefoon via de
voorzitter, 06-1507 6003.
Fractie-assistent: Jochem van der
Staaij, Stadhuis, Korte Nieuwstraat 6,
6511 PP Nijmegen., 024-329 2367,
fractie@pvda.nijmegen.nl.
Redactie Frontaal: Jeannine Liebrand,
frontaal@pvda-nijmegen.nl.

