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Werkse! komt met nieuwe aanpak:

‘Helft mensen kan uit bijstand’
Hoe help je langdurig werklozen
uit de bijstand? Het is een landelijk probleem waar tot op heden
moeilijk een antwoord op te vinden was. Het Delftse werkbedrijf Werkse! denkt met een
nieuwe aanpak een oplossing in
handen te hebben voor mensen
die al langer dan vijf jaar een uitkering ontvangen.
Till Behne
Delft

Werkse! spreekt van een groots en
uitdagend doel. Binnen vier jaar
moet het aantal bijstandsgerechtigden in de stad gehalveerd zijn. Hoe?
Onder meer door problemen op te
lossen van mensen die door de bomen het bos niet meer zien.
Een van die mensen is Ronald
Hellenbrand (58). Hij zit naar eigen
zeggen al ‘veel te lang’ zonder baan
en heeft meer dan vijf jaar een bijstandsuitkering. Werken wil hij
dolgraag, maar tijdens een sollicitatiegesprek gaat het vaak mis. ,,Er is
een groot verschil tussen een goede
werknemer en een goede sollicitant”, zegt Hellenbrand. ,,Tijdens
zo’n gesprek klap ik gewoon helemaal dicht.” Aan zijn kwalificaties
ligt het niet. Hij is opgeleid tot officier van de luchtmacht en werkte
als programmeur en projectleider
in de automatisering.
Wat Hellenbrand hindert, is een
geschil met wooncorporatie Woonbron. Hellenbrand huurt een woning aan de Cubalaan in Delft. De
tuin van deze huurwoning groeide
hem haast letterlijk boven het
hoofd. Woonbron ziet het als nalatigheid van de huurder dat de tuin
ernstig is verwilderd en de buren
daardoor overlast ervaren. Op zijn
beurt meent Hellenbrand dat de
wooncorporatie te weinig heeft gedaan om het probleem te tackelen.

Focussen
Om deze patstelling te doorbreken,
sprong Werkse! in de bres. Met een
nogal onorthodoxe aanpak, waardoor Hellenbrand zich weer kon focussen op wat echt belangrijk is: het
vinden van een baan.

Paddentrek
weer van start
DELFT Bewoners in Delft en regio
opgelet: de paddentrek is begonnen. De dieren lopen richting de
sloot om zich voort te planten. Tijdens de gevaarlijke tocht worden
jaarlijks 1500 tot 2000 dieren in
deze regio doodgereden. Natuurlijk
Delfland zoekt daarom ‘paddenoverzetters’ in Nootdorp (Veenweg) en Delft (Abtswoude). Belangstellenden kunnen mailen naar
afdelingDelfland@knnv.nl of bellen (06)33001742. De padden komen ’s avonds tijdens de schemering tevoorschijn of als het regent.
Niet alleen padden, maar ook kikkers en salamanders steken over.
Oversteekplaatsen zijn te herkennen aan speciale verkeersborden.
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Hellenbrand (58) zit naar eigen zeggen al ‘veel te lang’ zonder baan en heeft meer dan vijf jaar een bijstandsuitkering.
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,,Bij Werkse! hebben we een
grote groenafdeling, dus dat was in
dit geval natuurlijk heel handig”,
zegt Hedwig Zeinstra van Werkse!.
,,Het lag voor de hand dat we Ronald op deze manier goed konden
helpen. En dat is de essentie van
onze nieuwe aanpak. We geven
mensen intensieve begeleiding en
kijken naar het geheel. Wat houdt
ze nu precies tegen bij het bouwen
aan een betere toekomst? Wij willen ze vertrouwen geven, want het
gaat vaak om meerdere problemen
tegelijk. Schulden, verslaving,
ziekte, taalachterstand, psychische
problemen. Dat vraagt om extra tijd
en inzet.”
Werkse! bundelt de krachten met

andere organisaties in de sociale
hoek. Ook scholen en werkgevers
worden daarbij betrokken. Doel is
om ongeveer 1750 langdurig werklozen, uit het totale bestand van
3500 mensen met een bijstandsuitkering in Delft, weer aan een baan
te helpen. ,,Verschillende pilots met
personen die lange tijd werkloos

Ik ben van nature
optimistisch en zie de
toekomst nu veel
rooskleuriger in
—Ronald Hellenbrand (58)

zijn geweest, laten zien dat met intensieve inspanning, de juiste ondersteuning én passend werk,
goede resultaten worden behaald”,
legt Zeinstra uit.

Terugval beperken
Naast het aan het werk helpen van
mensen, is de nieuwe aanpak ook
gericht op het voorkomen dat mensen in de bijstand terechtkomen of
dat ze na een tijdje werken weer
uitvallen en moeten terugvallen op
een uitkering. ,,In 2018 kwamen 68
personen binnen een jaar na bemiddeling van Werkse! terug de
uitkering in. De terugval willen wij
beperken door intensieve begeleiding te bieden aan werkgevers en

kandidaten op het moment dat zij
aan het werk gaan.”
Zover is het voor Ronald Hellenbrand allemaal nog niet. Maar
dankzij de hulp van Werkse! is zijn
tuin weer op orde en het geschil
met de woningcorporatie voorlopig
van de baan. ,,Een hele opluchting”,
zegt Hellenbrand. ,,Er valt een behoorlijke last van mijn schouders.
Geweldig natuurlijk dat Werkse!
dit heeft kunnen doen. Ik ben van
nature optimistisch, en hierdoor zie
ik de toekomst zeker een stuk rooskleuriger. Doordat dit probleem is
opgelost, ontstaat er weer ruimte
om me op het vinden van een baan
te focussen. Het geeft in elk geval
een hoop gemoedsrust.”

‘Heerlijk om onbekende nummers van Bowie te spelen’
Drummer Rob Kramer kan niet
wachten tot het avond is. Hij
springt dan met zijn band Bowie
Unknown op het podium van
café De Klok. Niet om de bekende hits te spelen van het in
2016 overleden muziekfenomeen, hij legt juist de nadruk op
onbekender werk.
Karl Flieger
Delft

,,In de playlist hebben we veel
ruimte gemaakt voor de saxofoon”,
zegt Kramer tussen twee drumlessen in zijn muziekschool door.
,,Bowie was tenslotte ook saxofonist, dat weet niet iedereen die alleen zijn hits kent. Hij beweerde
zelf dat hij eigenlijk tegen wil en

dank ook is gaan zingen.” Samen
met Aschwin Schreiber (zang en
gitaar), Sanny Pepper (gitaar en
zang), Gabor (gitaar), Hanneke
Kolkman (saxofoon en zang) en
Stefan Flik (basgitaar) gaat Rob
Kramer voor songs als Wild is the
wind, Where are we now, Dirty Boys,
Valentine’s day en Aladdin Sane.
,,Er zijn verschillende Bowie tributebands die zich helemaal op
zijn hits richten. En vaak zijn ze
ontzettend goed. Wij willen nadrukkelijk geen ‘doorsnee’ zijn,
vandaar de keuze voor ander repertoire.”
Als gelegenheidsband is Bowie
Unknown afhankelijk van het talent van de afzonderlijke muzikanten en hun liefde voor de muziek van Bowie. Rob Kramer: ,,Ik

tijd zo eenvoudig in elkaar gezet;
hij was een muzikaal genie. Als je
daar recht aan wilt doen, dan moet
je als band echt alles uit de kast halen. Dat doen deze mensen. Het is
echt te gek om zo nu en dan met
zijn allen te spelen.”

Intiem

▲ Muziek

van David Bowie
klinkt in café De Klok. FOTO ANP

kan je zeggen dat ik trots ben om
met deze mensen te spelen. De
muziek van Bowie is heus niet al-

De keuze voor De Klok is logisch,
zegt Rob Kramer. ,,Het is typisch
zo’n café dat bij dit soort muziek
past. Of andersom natuurlijk. Het
is klein en daardoor intiem. Iedereen die komt luisteren zit als het
ware bovenop de muzikanten.
Daar is niet elke muzikant fan van,
maar ik vind het prachtig. Ik ben
blij als het half tien is. Niks zo lekker als die onbekende Bowiesongs spelen.”

