FSU Nieuwsbrief 2017 Week 22

Inhoud 2017 week 22:
1. Kansloos in de Participatiewet.
2. Overheid vaak oorzaak van schulden bij burgers.
3. Een brug te ver?
4. Zijn de beslissingen van armen wel zo dom?
5. Monddood maken van cliëntenraad voor bijstandsgerechtigden is
geen incident.
6. Meer mens, minder bureaucratie: snellere besluitvorming door
gemeente.
7. Vacature: Vrijwilliger schuldhulpverlening.
--------------------------------------

1. Kansloos in de Participatiewet.
Mensen met een arbeidsbeperking staan voor dichte deuren. Terwijl de deur van de
arbeidsongeschiktheidsuitkering steeds verder sluit, blijft de deur naar passende
arbeid gesloten. Dit beleid zet mensen met een beperking klem, en dat is om te huilen.
Op zich schuilt achter de Participatiewet een loffelijk
streven. Het kan immers nooit de bedoeling zijn
geweest om mensen met een beperking levenslang
op te sluiten in een uitkeringsregime.
Ondersteuning, garantiebanen, beschutte
werkplekken, strengere criteria voor de WIA en het
nagenoeg afschaffen van de Wajong, hadden
moeten leiden tot meer banen voor mensen met
een arbeidsbeperking. Hoe mooi was het geweest
als al die mensen met een arbeidsbeperking die
graag willen werken - en dat geldt voor het
merendeel - snel aan de slag hadden gekund? Lees HIER verder…
----------------------------------------

2. Overheid vaak oorzaak van schulden bij burgers.
Dat steeds meer mensen in de schuldhulpverlening terechtkomen, is vaak een gevolg
van regels van de overheid.
"Het is allemaal zo ingewikkeld geworden dat mensen bijna onbewust in de schulden
komen", zegt Marco Florijn, de nieuwe voorzitter van NVVK, pas geleden in Trouw.
NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

"Als je bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag te laat beëindigt, zit je al snel met een hoge
schuld. Als de overheid je dan ook nog ziet als een fraudeur, en niet meewerkt aan een
oplossing, wordt het steeds zwaarder", aldus Florijn. Hij waarschuwt in de krant voor een
onderklasse met schulden. Lees HIER verder…
----------------------------------------

3. Een brug te ver?
Een brug te ver heeft alles te maken met het sportieve teamuitje van het FSU
jongerenteam dat in vergelijking met een cocktail workshop toch andere koek is.
De dagelijkse activiteiten als administratie, workshops en cliënt gesprekken werden
even aan de kant geschoven om ondersteboven aan touwen, aan de brug, op de
Groningerstraatweg te hangen. Van tevoren was een gezonde spanning te ontdekken
bij een aantal leden van het jongerenteam, dit bleek achteraf niet nodig.
Het jongerenteam besloot al enige tijd geleden om een sportieve activiteit te ondernemen.
De keuze viel op een survival: de volgende dag was dit duidelijk merkbaar door de spierpijn
die hevig aanwezig was.
De survival bleek een
uiterst geslaagd teamuitje te
zijn. Hindernissen,
obstakels en natuurlijk
water bleek voor een aantal
leden van het jongerenteam
geen probleem te zijn
ondanks dat aan het eind
van de middag een aantal
deelnemers toch wel erg
nat waren. Geheel vrijwillig
of een ongeluk, die
discussie is nog steeds
gaande binnen het
jongerenteam.
Het FSU jongerenteam

werd door sloten en over touwbruggen geleid door de begeleider Dennis. Samenwerken,
doorzettingsvermogen en plezier waren de ingrediënten voor een gezellige middag. Het is
een zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar teamuitje geweest van het FSU
jongerenteam.
Met dank aan Dennis!
Luwie Lieuwes
----------------------------------------

4. Zijn de beslissingen van armen wel zo dom?
Er is een nieuwe hype in de aanpak van armoede en schulden: mobility mentoring.
Overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. Inzichten uit de hersenwetenschap worden
gebruikt om mensen te leren hoe ze zich kunnen ontworstelen aan hun situatie van
armoede en verschulding. De veronderstelling van deze nieuwe hype is dat armen
domme beslissingen nemen en dat zij geen doordachte besluiten kunnen nemen voor
de lange termijn, omdat de spanningen vanwege armoede de ontwikkeling van hun
hersenen remt. Mijn indruk is dat hier sprake is van een hardnekkig vooroordeel van
niet-armen over de cognitieve vermogens van armen.
Hersenen die blokkeren.
Nadja Jungman en Peter Wesdorp zijn
verbonden aan het Lectoraat Schulden
en Incasso van de Hogeschool Utrecht.
Beiden hebben jarenlang ervaring in de
schuldhulpverlening. Onlangs zetten zij
in een publicatie uiteen hoe inzichten uit
de hersenwetenschap leiden tot een
betere aanpak van armoede en
schulden. Amerikaanse
hersenwetenschappers hebben
aangetoond dat langdurige armoede
een ingrijpend effect heeft op de
hersenen. De constante stress waar
armen aan bloot staan verandert de
bedrading in de hersenen. In de
publicatie van Jungman en Wesdorp
wordt hierover het volgende gezegd:
“Hersenonderzoek laat zien dat
schulden en armoede de werking en
ontwikkeling van de hersenen
beïnvloeden. Aan schulden en armoede
gerelateerde risicofactoren versterken
dit effect, zoals slechtere voeding,
slechtere huisvesting, instabiele
relaties, huiselijk geweld, verwaarlozing
en ziekte. Dergelijke omstandigheden
leveren veel stress op, die van directe
invloed is op de werking van de
hersenen. Aanhoudende stress leidt zelfs tot een andere ontwikkeling en architectuur van de
hersenen.” (p. 13) Daarom zijn zij minder in staat om problemen op te lossen en eigen
verantwoordelijkheid te nemen. Bij het verlenen van hulp is het daarom belangrijk rekening te
houden met de beperkte beschikbare of ontwikkelde mentale vermogens om problemen aan
te pakken. Er worden gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid ontwikkeld. Dat tast
weer de motivatie aan om iets van hun leven te maken. Stress ten gevolge van armoede
beperkt het regulerend vermogen en door tunnelvisie en korte-termijn-perspectief nemen
arme mensen uiteindelijk domme(re) beslissingen. Lees HIER verder…
----------------------------------

5. Monddood maken van cliëntenraad voor
bijstandsgerechtigden is geen incident.
Cliëntenraden voor bijstandsgerechtigden zijn bedoeld om het gemeentebeleid
kritisch tegen het licht te houden, toch? Bijstandsgerechtigden krijgen in die raden
een stem die door de gemeenten serieus genomen dient te worden, toch? De praktijk
wijst het tegendeel uit. Kritische cliëntenraden ondervinden intimidatie of worden
simpelweg ontbonden. Dat ondervond de cliëntenraad in Amstelveen.
Gemeenten hebben het liefst een paar ja-knikkende excuus-uitkeringsgerechtigden in de
cliëntenraden zitten, mensen die hoogstens wat cosmetische kritiek leveren. Zo kunnen
gemeenten naar buiten toe een façade van “medezeggenschap” of zelfs “democratie”
ophouden, en pretenderen dat baanlozen het beleid wel prima vinden. Maar mensen die in
de raden zitten, denken daar vanzelfsprekend meestal anders over. Het probleem is dat ze
vaak wel afhankelijk zijn van de gemeente. Uiten ze te stevige kritiek, dan willen gemeenten
liever gisteren dan vandaag van de dwarsliggende cliëntenraad afkomen.
Wanbeleid
In juni 2016 presenteerde de cliëntenraad in Amstelveen
(voluit: Participatieraad Minima Amstelveen, PMA) een
vernietigend rapport over de sociale dienst van de
gemeente Amstelveen en over het commerciële
reïntegratiebureau Matchez (zie kader). Uit het rapport
wordt duidelijk dat de gemeente en Matchez (voorheen
Attentionz) veel beloven, maar weinig doen. Daarnaast
schrikken ze er niet voor terug om mensen voor te liegen
over hun rechten, te dreigen met kortingen en die ook uit
te delen, dwangarbeid op te leggen en vervolgens
vergoedingen voor die dwangarbeid te weigeren.
Lees HIER meer>>>
----------------------------------

6. Meer mens, minder bureaucratie: snellere besluitvorming door gemeente.
Hoe waardevol zou het zijn dat kwetsbare burgers met een minimuminkomen zo snel
mogelijk op financiële steun kunnen rekenen? Om daarmee – verdere geldproblemen of schuldsituaties te voorkomen. Is het mogelijk om de bijzondere
bijstandsprocedure ingrijpend te verkorten? Hoe kunnen de Friese gemeenten een
bijdrage leveren aan het terugdringen van hun eigen bureaucratie?: de vaak
ontmoedigende procedures waarbij het lang wachten is op een beslissing.
De Friese gemeenten kunnen dat regelen. Als de politieke en bestuurlijke wil er maar
is!
Het FSU levert een bijdrage en stimulans om dat voor elkaar te boksen.
Eerder in 2010 heeft het FSU aan de Friese gemeenten voorgesteld om – door meer
medewerkers beslissingsbevoegdheid te geven - snellere besluitvorming voor
minimaregelingen na te streven. Een jaar later hebben de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken het convenant ‘Vijf beloften aan de
burger’ opgesteld, met daarbij de belofte dat bijzondere bijstand binnen zeven werkdagen
verstrekt zou worden. De Nationale Ombudsman pleitte er meermaals voor om de wettelijke
beslistermijnen niet als gangbare termijnen te hanteren.
Deze verschillende initiatieven hebben helaas niet geleid tot snellere en eenvoudiger
procedures. Lees HIER verder…
----------------------------------

7. FSU heeft plaats voor een vrijwilliger schuldhulpverlening.
Het FSU is op zoek naar een vrijwilliger schuldhulpverlening. Het liefst iemand die
ervaringsdeskundig is, maar dit is niet noodzakelijk. Wel kun je goed met mensen omgaan
en heb je hier ook plezier in. Herken jij jezelf hierin? Klik dan HIER voor de volledige
vacature…
----------------------------------

