Utrecht, 13 september 2013

Klijnsma op werkbezoek bij Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland en
Buurtvoorlichters Lelystad

De MOgroep organiseert een werkbezoek voor Jetta Klijnsma, staatssecretaris van sociale
zaken en werkgelegenheid. Samen met Marijke Vos, bestuursvoorzitter MOgroep gaat ze op
maandag 16 september langs bij Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) en
Concern voor Werk. Klijnsma gaat in gesprek met cliënten van de schuldhulp en met
buurtvoorlichters over hoe je dat in de praktijk doet: mensen echt vooruit helpen. Het
kabinet voert in 2015 de participatiewet in. Wie wat moeilijker werk vindt, heeft niets aan
tien instanties. De schotten tussen gemeentelijke diensten, welzijn, zorg en sociale
werkplaatsen moeten weg. In Lelystad lukt dat al heel aardig.
Integrale schuldhulpverlening door MDF
Cliënten die zich bij MDF aanmelden voor schuldhulpverlening hebben meestal meer moeilijkheden
dan alleen een schuldenlast. Vaak hangen schulden samen met andere problemen zoals een scheiding,
verlies van werk, onvoldoende inkomsten. Om een schuldenregelingstraject te laten slagen, is het
nodig dat ook de samenhangende problemen onderkend en aangepakt worden. De mensen van MDF
brengen met de cliënt diens gehele situatie in kaart. Samen bedenken ze oplossingen voor de
problemen. Zo ontstaat ruimte voor de stap naar werk.
Staatssecretaris Klijnsma en de andere gasten worden ontvangen worden door Rik Bovenberg,
directeur MDF. Een cliënt van MDF vertelt haar verhaal over haar problemen en hoe zij deze heeft
aangepakt waardoor haar schulden met succes kunnen worden geregeld. Een gezinscoach en een
beschermingsbewindvoerder zijn bij dit gesprek aanwezig en lichten haar verhaal verder toe.
Buurtvoorlichters bij Concern voor Werk met Stichting Welzijn Lelystad
Buurtvoorlichters zijn enthousiaste wijkbewoners die het leuk vinden om te communiceren met andere
bewoners. De afgelopen jaren voerden de buurtvoorlichters tienduizenden gesprekken in de wijken.
De gemeente en andere organisaties bereiken daardoor veel meer bewoners dan via nieuwsbrieven of
de krant. Buurtvoorlichters signaleren, versterken het wijkgevoel, doen werkervaring op en hebben
een opstap naar een andere baan. Ze presenteren zelf hun project en betrekken Klijnsma.
Klijnsma en Vos zullen onder meer ook spreken met directeur Onno Vermooten van Concern voor
Werk, wethouder Willem de Jager, Jan Dekker, directeur Welzijn Lelystad. Over de ontwikkeling van
het project, aantal deelnemers en de resultaten van de afgelopen vijf jaar.
Werkbedrijf Lelystad
Als de agenda van de staatssecretaris het toelaat willen de gemeente Lelystad en Concern voor werk
een korte toelichting geven op de start van het werkbedrijf Lelystad. Dit betreft een fusie tussen het
team Werk van de gemeente en de re-integratieafdeling van Concern voor Werk Lelystad. Het doel
van de fusie is onder andere ingericht om de aanstaande participatiewet vorm te kunnen geven. Het
maakt onder meer gebruik van de infrastructuur van de SW-organisatie die vrij zal komen door de
afbouw van deze regeling. Daarnaast biedt het WWB-gerechtigden in Lelystad een stap naar regulier
werk.
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