EIGEN REGIE KUNNEN VOEREN!
Anneke Dijkstra, gescheiden moeder van twee jonge kinderen, heeft sinds enkele jaren een
bijstandsuitkering. De sociale dienst heeft haar in een brief laten weten dat ze op zoek moet
naar een baan. Daarom voert ze een gesprek met een medewerker van het Centrum voor Werk
en Inkomen. In dit gesprek gaat het er om dat vastgesteld kan worden ‘hoe groot uw afstand
tot de arbeidsmarkt is’, aldus de medewerker. Hij vertelt ook dat hij door middel van een soort
‘kansmeter’ die afstand kan meten. Er volgen allerlei vragen over de thuissituatie, opleiding,
werkervaring, interesses en mogelijke handicap. De medewerker typt de informatie in en tuurt
daarbij vooral naar het beeldscherm van de computer. Hij vinkt gegevens in tabellen aan.
Anneke is een ‘herintreder’, want ze heeft eerder een baan gehad als administratief
medewerker. Zelf hebt ze wel een idee wat ze nu zou kunnen en willen: een baan in de
kinderopvang, daar is ze aardig deskundig in geworden. Maar de medewerker blijft maar
vragen stellen en lijkt niet echt nieuwsgierig naar haar eigen opvattingen over de
mogelijkheden. Uitkomst van de ‘meting’ is dat Anneke veel moeite zal hebben om een baan
te vinden, gezien het ontbreken van recente werkervaring en achterstand in kennis (ze kan niet
zo goed werken met de computer). De medewerker deelt mee dat ze daarom ingedeeld is in
een ‘fasegroep’ van personen die scholing en persoonlijke begeleiding nodig hebben. Op
grond van deze indeling zal in een volgend gesprek bekeken worden welk ‘reintegratietraject’
het beste voor haar is.
Anneke gaat naar huis met een wat machteloos gevoel: iemand anders heeft bepaald welke
richting het uit moet, haar eigen ideeën zijn bijna niet aan bod geweest. Wacht ze tot het
volgende gesprek en hoe gaat ze dat voeren? Of zal ze met de medewerker van het CWI
bellen om haar teleurstelling te laten weten en af te spreken dat zij haar ideeen alsnog kan
voorleggen? Anneke hoort van een kennis van een spreekuur, waar ze van deskundige
vrijwilligers advies kan krijgen hoe ze het ’t beste kan aanpakken. Ze maakt een afspraak voor
een bezoekje!
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