Het verhaal van Haaije Koenders, zzp’er en coördinator ondernemersplatform Wijkbedrijf:

Social return

Haaije

“In oktober ben ik voor mezelf begonnen – ik
ben psycholoog en heb onder andere in de
arbeidsbemiddeling gewerkt. Ik woon in de
wijk en heb een druk gezin. Bij het Wijkbedrijf vond ik een rustige werkplek. Het was de
bedoeling dat er meer zzp-werkplekken zouden komen, en ook een ondernemersplatform.
Ik ben dat van de grond aan het krijgen. Het
moet een actief netwerk worden, waar mensen
die vanuit de bijstand voor zichzelf beginnen
en ervaren ondernemers elkaar vooruit kunnen helpen. Kennis en kunde delen, maar ook
successen en tegenslagen: daar gaat het om.

ven van het Wijkbedrijf om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.
Het binnenhalen van klussen gaat best goed. Ik
stap als wijkbewoner af op woningcorporaties
die een project hebben in Selwerd en zeg: wij
willen als wijk betrokken zijn, we hebben hier
veel mensen die thuis zitten en goed werk kunnen leveren. Gun ze wat klussen. Het is een
goede zaak als een deel van het projectgeld
direct terugvloeit naar de wijk. Social return,
heet dat met een mooi woord.

We werken op basis van wederkerigheid. Een
startende ondernemer krijgt gratis werkruimte als hij iets terugdoet voor het Wijkbedrijf
of de wijk. Dat geldt ook voor mij: als startende ondernemer heb ik al heel wat onbetaalde uren in het Wijkbedrijf gestoken. Ik zie
het als investering en het levert me wat op.

Lefier is een vaste opdrachtgever en vandaag
is ons klusteam is begonnen bij de oude verzorgingsflat Patrimonium om alle hulpmiddelen - douchestoeltjes, beugels – te verwijderen
en schoon te maken, zodat ze weer gebruikt
kunnen worden. Het zou logisch zijn als ook
de afdeling Vastgoed van de gemeente klant
bij ons wordt. Het begin is er: we mogen het
fietsenhok van het Wijkbedrijf opknappen.

Sinds april word ik voor 8 uur per week ingehuurd om betaalde opdrachten binnen te halen
voor het klusteam. Dat is een van de initiatie-

De klussers krijgen normaal betaald en wat ze
verdienen wordt ingehouden op hun uitkering.
Ze zijn hartstikke gemotiveerd maar eigenlijk

snijden ze zichzelf in de vingers: ze komen niet
boven bijstandsniveau uit, het is veel administratieve rompslomp en op bijzondere bijstand
kunnen ze geen aanspraak meer maken. Tot
nu toe is dus alleen de gemeente er beter van
geworden, want die is minder kwijt aan uitkeringen. Het zou goed zijn als een deel van de
middelen ten goede kwam aan het klusteam,
of de wijk. Het Wijkbedrijf krijgt een percentage van de inkomsten. Hoe meer opdrachten
er binnenkomen, des te beter het Wijkbedrijf
zichzelf kan bedruipen. In de toekomst moeten
we op eigen benen kunnen staan, maar dan is
het in het kader van ‘social return’ wél nodig
dat de gemeente beseft wat onze meerwaarde
is. Wat zijn de maatschappelijke kosten als er
geen Wijkbedrijf is?”

