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De TWEE GEZICHTEN van de sociale
De sociale dienst, de uitkeringsfabriek
van weleer, probeert zoveel mogelijk
mensen aan werk te helpen en van een
uitkering af te houden. Hoe het daar in
crisistijd toegaat, leert een verblijf van
een week op de afdeling Werk, Inkomen
& Zorg van de gemeente Venlo.
Een verslag in drie afleveringen.
Vandaag aflevering 2. De eerste
aflevering verscheen in de krant van
zaterdag 2 maart.
Rechts en op grote foto:
Medewerkster
schuldhulpverlening
Erna Cartigny op
huisbezoek in Tegelen.

door Sjors van Beek

D

Foto onder:
Een beeld van
de voedselbank.
foto’s Le Giesen

Een week bij het vangnet van de Staat
De sociale dienst, de uitkeeringsfabriek van weleer, is
getransformeerd tot het
veelarmige vangnet van
een welvaartstaat in crisis.
De sociale ellende groeit,
het beroep op de gemeenemeente als redder in nood dus
ook. Maar de budgetten
slinken onder invloed van
rechtse no-nonsensekabinetten elk jaar weer verder. De medewerkers van
de sociale dienst, de werkerkcoaches, de rechtmatigheids- en doelmatigheidscoaches en hoe ze allemaal mogen heten, roeien
met de riemen die ze hebben. Ze proberen naarstig
en soms onverbiddelijk
het kaf van het koren te
scheiden: wie kan werken,
moet zijn eigen broek
ophouden, zodat er meer
geld overblijft voor de
ècht hulpbehoevenden.
Deze krant liep een volle
week - maandagochtend
tot vrijdagmiddag - mee
op de afdeling WIZ
(Werk, Inkomen & Zorg)
van de gemeente Venlo,
om het proces achter de
schermen in beeld te brenengen.
Hoe beoordeel je wie er
recht heeft op staatssteun? Hoe pak je fraude
aan? En welke vormen van
hulp zijn er beschikbaar
voor de losers en de pechvogels van Nederland anno 2013?

e strengere regelgeving brengt de ambtenaren soms
in een lastig parket. Marijke van Deijnen, klantadviseur schuldhulpverlening, zit als laagdrempelig aanspreekpunt voor de cliënten één keer per maand
bij de voedselbank. Ze vertelt met tranen in de
ogen hoe ze mensen in nood soms moet afpoeieren. ‘Als iemand schulden heeft en geen aanvullende ziektekostenverzekering kan betalen, kan hij niet naar de tandarts, óók niet als hij
al drie dagen jankend op bed ligt van de tandpijn. Ik heb het
meegemaakt. De tandarts wil dat éérst de rekening wordt vergoed, maar wij mogen daar geen bijzondere bijstand voor verstrekken. Ik vind het vreselijk als ik tegen die mensen moet zeggen: ik kan niks voor je doen…’.
Maar in heel veel andere gevallen kan de sociale dienst wél iets
betekenen. Het vangnet in de Nederlandse verzorgingsstaat is,
nog steeds, erg breed. Zo krijgen mensen die hun administratie
niet meer op orde krijgen, hulp van medewerkster schuldhulpverlening Erna Cartigny. Ditmaal gaat ze op huisbezoek bij een
gezin in Tegelen. In een overvolle huiskamer zit de 56-jarige
Theo apathisch in zijn luie stoel. Hij heeft vier dagen eerder
een beroerte gehad. Zijn vrouw Monique (37) dribbelt een beetje nerveus op en neer, hun 9-jarige dochtertje speelt zwijgend
met een poppenhuis.
De huiskamer heeft veel weg van een dierentuin. Twee
krijsende papegaaien, twee keffende hondjes. Drie cavia’s, een twee meter breed aquarium en een terrarium.
In deze setting stopt Erna Cartigny een
berg paperassen op een logische manier
in mappen zodat het totaaloverzicht
over de schulden terugkomt.
‘Het is soms moeilijk voor de
ambtenaren die het landelijke beleid op lokaal niveau moeten uitvoeren. Ik vraag me

af of Den Haag wel weet hoe erg het is’, vertelt ze. ‘Als je aan
een Haags bureau zelf een salaris van 130.000 euro verdient,
besef je waarschijnlijk niet hoe intriest de situatie voor
steeds meer gezinnen is, en vooral voor de kinderen’, aldus
de 61-jarige medewerkster.
Cliënt Theo vertelt openhartig hoe zijn gezin in de sores is
geraakt. Werkloos, eigen bedrijf over de kop, artrose, drievoudige hernia. ‘En dan word je dusdanig onder je sodemieter
geschopt dat het een groot deel van je levenslust sloopt’, zegt
hij op matte toon. Echtgenote Monique kan niet meer werken vanwege fibromyalgie. Het gezin heeft schulden, de deurwaarder heeft beslag gelegd op de bankrekening waardoor de
huur ook niet meer kan worden betaald. De woningcorporatie dreigt nu met uitzetting. ‘Ik verwijt niemand iets, deze
Scheisse hebben we zelf veroorzaakt. Maar dat die deurwaarders onbeperkt mogen graaien gaat wel te ver. Leven met
minder inkomen, ok. Maar helemaal zónder inkomen..??! In
wat voor land woon je dan..?’.
Ook andere regelgeving kan, aan de absolute onderkant van
de samenleving, soms draconisch hard uitpakken. Gemeenten zijn sinds dit jaar verplicht om teveel betaalde uitkeringen of toeslagen terug te vorderen, plús te beboeten met eenzelfde bedrag. Fraude, onachtzaamheid, een verkeerd ingevuld formulier: het geld wordt dubbel teruggehaald. Onzinnig, zeggen de handhavingspecialisten en sociaal rechercheurs in Venlo. Een Haagse maatregel die in de praktijk niet
werkt. ‘Hoe moet je twintigduizend euro terugvorderen van
iemand die geen geld heeft?!’, vragen Berto Wansing (52) en
Raphaël Teeling (34) zich hardop af. Het sanctiebeleid slingert de afgelopen jaren op en neer maar schiet telkens door,
vinden beide handhavers. Tot dit jaar volgde op een verwijtbare gedraging een ‘maatregel’, een korting op de uitkering
in de toekomst. Maar als een onterechte uitkering werd
beëindigd, was er dus géén sanctie. ‘Tot tienduizend euro
was je dus eigenlijk stom als je het niet probeerde’, zeggen
de ambtenaren. Bóven de tienduizend euro werd het strafrecht ingezet. Die grens is nu zelfs opgetrokken naar vijftigduizend euro. Dus, rekenen Wansing en Teeling voor, kun je
tegenwoordig beter voor 51.000 euro frauderen dan voor
49.000 euro. Want in dat laatste geval moet de fraudeur
98.000 euro terugbetalen (49.000 euro plus 100% boete), terwijl de strafrechter voor 51.000 euro fraude misschien 240
uur dienstverlening of een paar honderd euro boete oplegt. ‘Een celstraf hebben we nog
nooit meegemaakt’.
De bewuste fraudeurs, de echte

criminelen die bijstand hebben maar wel in een villa wonen,
‘die pakken we graag’, vertellen ze. Maar de groeiende groep
kleine krabbelaars, de mensen die een noodsprong maken
om ooit nog uit de schulden te komen? ‘In sommige gevallen móeten mensen wel bijna frauderen’.
In een spreekkamer op de begane grond ontvangen de handhavers een Turkse vrouw die wordt verdacht van fraude.
Haar zoon is mee om te tolken. De dochter des huizes is op
papier uitgeschreven, maar woont feitelijk nog bij moeder,
zo is tijdens een huisbezoek geconstateerd.
Daardoor is zo’n 450 euro aan toeslagen te veel betaald. ‘Als
u dit nu erkent, komt u er nog met een kleine korting van af
omdat de boeteregel nog net niet was ingegaan’. De vrouw
zwicht en tekent een verklaring. Case closed – en de provisie
is binnen. Wansing en Teeling zijn namelijk op no cure no
pay-basis gedetacheerd in Venlo. Elke terugvordering of
beëindigde uitkering levert het detacheringsbureau geld op.
Strakke handhaving en strenge toelatingseisen vormen echter maar één kant van de medaille, zo blijkt deze week in
Venlo telkens weer. De sociale dienst anno 2013 heeft twee
gezichten: de barse bovenmeester èn de vertroetelende moeder. Op een kantoor elders in Venlo overleggen Heinz Deuning en Henriëtte Stoop van de sociale dienst met medewerkers van de GGZ en gespecialiseerde thuisbegeleiding over
een 67-jarige vrouw die vorige week uit haar sterk vervuilde
woning is gezet. Ongeopende post van twee jaar slingerde
rond, mogelijk een drankprobleem, mogelijk ook beginnende dementie. De vrouw is tijdelijk ondergebracht in een
slooppand. Ze heeft een rollator nodig, de container voor opslag van haar meubels moet betaald, er moet worden gezocht
naar een aanleunwoning. De huisarts moet benaderd, en er
moet worden uitgezocht of de vrouw nog geld op de
bank heeft. De GGZ-medewerker zal haar elektrische fiets ophalen en kijken of hij de
douchekraan kan repareren, de thuisbegeleiding sorteert haar post.
‘Kleine klusjes, maar daarmee krijgen we

contact en winnen we het vertrouwen van de cliënt’, leggen
de medewerkers hun vergaande praktische bemoeienissen
uit.
Regelmatig komen de gemeentelijke medewerkers enkel
door toeval uit bij de grootst mogelijke ellende. ‘In sommige
huizen zijn we dertig jaar lang niet binnen geweest. Dan
krijgt de bewoner een hersenbloeding, komt de ambulance,
en dan treffen we binnen een smerige, stinkende vetzooi
aan’, vertelt Pieter Kolenberg (43), namens woningbouwvereniging Antares deelnemer aan eerdergenoemde stuurgroep
‘Vervuilde woningen’. Op tafel liggen foto’s van huiskamers,
bierblikjes en uitwerpselen tot aan het plafond. Geroutineerd praten de functionarissen in de stuurgroep over ‘natte
vervuiling: poep, urine, schimmel, vaak in combinatie met
huisdieren’, en ‘droge vervuiling: kleding, kranten, apparaten, dwangmatige verzamelaars’. Eigenlijk, vindt Kolenberg,
zou de gemeente een mandaat moeten hebben om dit soort
panden te kunnen betreden en gedwongen schoon te maken.
De kern van het probleem, erkennen alle betrokkenen, is de
vereenzaming, het toenemende aantal alleenstaanden, waardoor problemen achter de voordeur zich in stilte kunnen opstapelen. En de vrees leeft dat het alleen maar erger wordt als
‘Den Haag’ hulpbehoevende mensen dwingt langer thuis te
blijven wonen. ‘Binnenkort zitten we hier met een lijst van
20 A4’tjes vol probleemgevallen’, stelt Jos Wolbertus (56)
van Antares. ‘Ze noemen het kanteling van beleid, maar in
de praktijk zijn het de mensen die omvallen’.

