Investeer in een integrale aanpak
Het verhaal van Timothy

“Ik werkte als magazijnier. Stock bijhouden. Kijken of alles op orde staat. Maar ook veel zware dozen
tillen en naar het juiste rek dragen. Op een dag kregen we een groot order te verwerken. We waren
met minder personeel dan gewoonlijk. Halverwege de opdracht voelde ik de pijn al, maar onze chef
wou die levering die dag nog afgehandeld hebben. Dat is gelukt. Maar de dag erna geraakte ik mijn
bed niet meer uit. Mijn rug was helemaal kapot. Ik was een tijdje uit, maar ging te snel terug aan het
werk. Ik kon niet meer wat ik voorheen kon en werd ontslagen. Sindsdien lukt het me niet om aan
vast werk te geraken.”
Het verhaal van Timothy is geen alleenstaand geval. Bij kwetsbare groepen is de zoektocht naar
werk vaak slechts één van de vele problemen waarmee ze kampen. Sommigen worstelen met een
drugsverslaving, anderen hebben familiale problemen en nog anderen sukkelen, zoals Timothy, met
hun gezondheid.
Daarom pleitte Samenlevingsopbouw op de inspiratiedag ‘Wij willen waardig werk’ voor een
integrale aanpak van werkloosheid. Het vraagt tijd en ruimte om te zien hoe iemand voor de
arbeidsmarkt klaargestoomd kan worden. Je moet naar zijn werkkansen kijken, maar ook naar zijn
woonsituatie, zijn openstaande schulden, zijn gezondheid … Deze integrale begeleiding vergt een
inspanning van de arbeidsbemiddelingsdiensten. Het beleid moet daarin durven investeren. Voor
niets gaat de zon op. Willen we mensen aan waardig werk helpen, dan gaat dat in eerste instantie
wat kosten. Samenlevigsopbouw ziet in de praktijk dat deze aanpak loont.
Samen met zijn VDBA-begeleider is Timothy nu op zoek naar een job die zijn rug niet te veel belast.
“Portier, veligheidsagent of een bureaujob, ik wil alles doen, want ik heb echt werk nodig. Doordat
ik al lang zonder baan zit, is mijn uitkering zo gedaald dat ik naar de voedselbank moet om rond te
komen. Als ik mijn doktersrekeningen, mijn alimentatie en mijn huur betaald heb, is het geld op.
Maar het is niet alleen het financiële. Ik wil niet alleen meer krijgen. Ik wil dat mijn kinderen zien dat
hun papa ook iets teruggeeft.”
De opbouwwerkers van Samenlevingsopbouw zien elke dag hoe werkloosheid er bij mensen inhakt.
Bovendien verliest de samenleving erbij. Zo veel talent gaat verloren. Daarom pleit
Samenlevingsopbouw voor een emanciperend activeringsbeleid zodat iedereen kan bijdragen.
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