
Hij legt het liefst de
onbevangenheid
van mensen vast
terwijl ze bijvoor-
beeld buiten lopen
of fietsen. Zodra ze
gaan poseren, is
de lol eraf. Een
fotografieopleiding
volgde Marco niet,
wel is hij door de
jaren heen handig
geworden in het
manipuleren van
beeld: ‘Dat doe ik

vrijwel alleen met filters op mijn
lenzen. Achteraf sleutel ik er zo weinig
mogelijk aan.’ In tegenstelling tot Marit
exposeert Marco niet. Werk uitlenen
of verkopen vindt hij prima, hij hoeft
niet in de schijnwerpers: ‘Het gaat mij
vooral om het maken. Maar het moe-
digt natuurlijk wel aan als anderen je
foto’s mooi vinden. De Kunstuitleen
heeft twee werken van me, binnenkort
wil ik er een paar bij maken. Dat
hangt ook een beetje af van geld.
Foto’s op linnen laten afdrukken blijft
prijzig.’
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C o l o f o n
De nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar. Wij raden u aan om ook de
Stadskrant in de gaten te houden waarin informatie van de gemeente
Haarlem wordt gepubliceerd.

Verder kunt u voor algemene informatie kijken op de internetsite van de
gemeente Haarlem: www.haarlem.nl of op de website van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.minszw.nl

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, tel. 023 - 511 4200 (maandag tot en met vrijdag van
9.00 uur tot 16.00 uur) of stuur een e-mail naar antwoord@haarlem.nl.
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Zijlsingel 1.
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Werkend leren, lerend werken
Zonder diploma heb je weinig kans op een baan. Boudewijn
van den Berk maakte zijn Havo niet af. Via Skillslab doet hij
alsnog vaardigheden op die hem helpen aan het werk te
komen.

Op de middelbare school raakte Bou-
dewijn van den Berk (30) in een psy-
chose. Hij werd enkele maanden
opgenomen in een kliniek en miste
daardoor de boot op de Havo. Enkele
jaren later deed hij een nieuwe poging
om via het Nova College zijn diploma
te halen. Na drie deelcertificaten
strandde hij. Vervolgens had Boude-
wijn verschillende vrijwilligersbanen.
Van bedlegerige patiënten vervoeren
in het Kennemer Gasthuis tot teksten
schrijven voor Radio Haarlem en meu-
bels maken in een timmerwerkplaats.
Uiteindelijk kwam hij terecht bij De
Schalm. Na enkele maanden in de
winkel mocht Boudewijn meedoen aan
Skillslab, een project dat mensen zon-
der diploma vaardigheden bijbrengt
die ze nodig hebben om aan het werk
te kunnen. Die kans greep hij met
beide handen aan.

Afstand overbruggen
De naam Skillslabs staat voor vaardig-
heden (in het Engels skills) die je op-
doet in een oefensituatie (lab, oftewel
laboratorium). Het project helpt men-
sen toe te werken naar een diploma

op MBO niveau 1. Dat brengt ze een
stap in de richting van MBO niveau 2,
de zogenoemde startkwalificatie die
iedereen in Nederland gelijke kansen
op werk moet bieden. ‘Voor de deel-
nemers is de afstand naar de arbeids-
markt groot’, vertelt jobcoach Thijs de
Laat van De Schalm. ‘Met Skillslab
overbruggen ze het eerste deel door
werknemersvaardigheden op te doen.
Het gaat om dingen als op tijd komen,
afspraken maken en nakomen, op-
drachten uitvoeren en je eigen werk
evalueren.’

Doorstromen
Skillslab is een samenwerking tussen
De Schalm, Paswerk en het Nova Col-
lege. De Schalm en Paswerk bieden
werkervaringsplaatsen op uiteen-
lopende terreinen zoals de horeca,
groenvoorziening, techniek, zorg en
detailhandel. Het Nova College brengt
de educatieve kant in. In drie lokalen
in de Waarderpolder krijgen de deel-
nemers taal- en rekenles. Op hun
eigen werklocatie kunnen ze naast
hun werk individueel studeren of in
kleine groepjes opdrachten uitvoeren.

Boudewijn van den Berk (foto: Marisa Beretta)

Kunstminnende Haarlemmers, klan-
ten van Roads en hun bekenden, ver-
tegenwoordigers van de gemeente en
andere belangstellenden troffen el-
kaar op 10 september voor de ope-
ningsborrel aan de Kleine Houtweg
13. Na twee korte toespraken, van
wethouder Hilde van der Molen en
Roadsdirecteur Pieter Wetser, konden
de bezoekers de geëxposeerde wer-
ken bekijken en de makers ontmoe-
ten.

Meer ruimte
Hoewel de ruimte langgerekt en niet
overdreven hoog is, oogt hij licht door
de ruim bemeten dakramen. Kunst
omringt de bezoekers overal: aan de
muren, in de schappen en zelfs op de
rand boven de keukenkastjes zijn
werken te zien. De nieuwe locatie
biedt de Kunstuitleen veel meer mo-
gelijkheden dan de voorgaande aan
de achterkant van het Dolhuys. Zo
zijn er acht ateliers die kunstenaars
met z’n tweeën delen. De ruimtes zijn

open zodat bezoekers kunnen meekij-
ken naar wat klanten van Roads op
dat moment maken. Er is ook meer
plek om schilderijen, glaskunst, beel-
den en keramiek te laten zien. ‘We
groeiden uit ons jasje bij het Dolhuys’,
zegt activiteitenbegeleidster Jakelien
Paulus van Roads. ‘We hebben inmid-
dels 200 kunstenaars en ruim 2.000
werken. Daar willen we graag zo veel
mogelijk van laten zien. Op de nieuwe
plek hebben we 100 vierkante meter
meer.’

Professioneel
Dat klanten van Roads vaak het stem-
pel gek opgeplakt krijgen, beschou-
wen ze bij de Kunstuitleen als een
geuzentitel. Jakelien: ‘Onze kunste-
naars hebben door hun achtergrond
vaak een andere kijk op de wereld.
Daar komen mooie dingen uit.’ De
werken die Roads uitleent, doen in
veel gevallen niet onder voor wat in
de professionele kunstwereld te zien
is. Een aantal klanten exposeert ook

al in het reguliere circuit. Roads stimu-
leert de bij de Kunstuitleen aangeslo-
ten kunstenaars om zich verder te
ontplooien. Daar hoort bij dat ze meer
zichtbaar zijn voor het publiek. Voor
klanten die dat niet kunnen of willen,
blijft een meer beschermd creatief
atelier beschikbaar.

Schildersvak
Bij de openingsborrel kreeg het werk
van Marit Duijff (33) volop aandacht.
Alle schilderijen aan de muren waren
van haar hand. Marit is één van de
veelbelovende talenten van de Kunst-
uitleen. Tijdens haar opleiding aan de
Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten in Den Haag koos zij voor
het schildersvak. Sinds een jaar is ze
verbonden aan Roads. Eenzaamheid
is een thema in Marits werk: ‘Het on-
vermogen van mensen om werkelijk
contact te hebben inspireert me.’ Hoe-
wel ze al eerder exposeerde, heeft
Marit veel aan de steun van Roads:
‘Het geeft me richting. Dankzij Roads
ben ik actief met mijn vak bezig. Bij de
Kunstuitleen help ik met de selectie
van werken en ik schilder zo veel mo-
gelijk. Verder wil ik meubels gaan ont-
werpen. Daarmee kan ik hopelijk
genoeg geld verdienen om het schil-
deren van te betalen. Want doordat ik
een uitkering heb, stagneert dat nu
een beetje.’

Uit de schijnwerpers
Marco Bliek (51) is al twaalf jaar bij de
Kunstuitleen betrokken. Hij doet er
administratief werk, onderhoudt de
computers en hij fotografeert. Als
kleine jongen was hij al met camera’s
in de weer. De mens in de natuur
vindt hij een interessant contrast: ‘De
mens staat voor dynamiek, de natuur
voor rust.’ Als het een beetje weer is,
trekt Marco erop uit met de camera.

‘Een beetje gek is wel goed voor een
kunstenaar’
Op 10 september jl. heropende de Kunstuitleen van Roads haar deuren op
een nieuwe locatie. Reden voor een feestje, want de kunstenaars én hun
werk hebben nu meer ruimte.

Marit Duijff en Marco Bliek (foto: Marisa Beretta)

Marit Duijff (foto: Marisa Beretta)

Nieuwe locatie Kunstuitleen Roads

Van de SoZaWe-raad

Kennismaken met de voorzitter
Na twintig jaar in het loodgietersvak
volgde John van de Gevel (1942) een
studie Sociale Wetenschappen. Ver-
volgens ging hij werken bij de GMD,
een voorloper van het huidige UWV.
Op zijn 62ste moest John tegen zijn
zin met prepensioen. Omdat hij nog
lang niet toe was aan stil zitten, begon
hij een eigen bureau dat werkgevers
adviseert over de re-integratiemoge-
lijkheden van hun medewerkers bin-
nen of buiten de onderneming. Bij de
GMD en via zijn eigen bedrijf heeft
John ruime ervaring opgedaan in de
sociale zekerheid. Verder is hij voor-
zitter van een wijkraad en secretaris

van de Stichting voor Kwaliteit in de
Gezondheidszorg. Het motto waaron-
der John zijn werk voor de SoZaWe-
raad wil doen, zal gezien zijn
achtergrond weinig verbazen:‘Nie-
mand passief aan de kant, samenwer-
ken staat centraal’.

HaarlemPas
In het eerste half jaar van haar be-
staan heeft de SoZaWe-raad verschil-
lende adviezen uitgebracht over
sociale zaken. Zo waren er kritische
geluiden over de HaarlemPas.
Positief was de raad over de nieuwe
re-integratieverordening in het kader
van de Wet Werk en Bijstand. Wel

pleit de raad voor invoering van een
persoonsgebonden budget voor
re-integratie. Het college van burge-
meester en wethouders moet nog
reageren op dit voorstel.

Klantmanagers
Kort geleden bracht de raad onge-
vraagd advies uit over het functione-
ren van de klantmanagers van
SoZaWe. Naar aanleiding van het
advies organiseert de SoZaWe-raad
een bijeenkomst met een aantal klant-
managers om van gedachten te wis-
selen. De afdeling Sociale Zaken en
Werkgelegenheid kan op deze manier
leren van de praktijkervaringen van de
SoZaWe-raad.

De kritische noot
In deze bijdrage stelt John van de Gevel, de onafhankelijke voorzitter van
de SoZaWe-raad, zich voor. Verder heeft de raad het afgelopen half jaar
gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht over sociale zaken.



Met ingang van augustus zijn de tij-
den van het telefonisch spreekuur van
de afdeling Schuldhulpverlening ge-

wijzigd. Voor vragen en/of afspraken
over budgetbeheer kunt u bellen op
werkdagen tussen 09.00 en 10.30 uur.

School of werk in plaats van bijstand
Op 1 oktober 2009 is de ‘Wet investeren in jongeren’, kortweg WIJ, ingegaan. Sinds die dag hebben jongeren tot
27 jaar niet langer recht op een bijstandsuitkering. De gemeente is wél verplicht hen een opleiding, leerwerkplek
of werk aan te bieden.

Met de nieuwe wet wil het kabinet jon-
geren betere toekomstkansen bieden
en voorkomen dat ze afhankelijk
raken van een uitkering. Jongeren
zonder baan of opleiding kunnen zich
voortaan melden bij het Jongerenloket
aan de Jansweg 15. Daar vragen zij
een scholings- of werkaanbod aan.

Opleiding
Voor een jongere die nog geen afge-
ronde opleiding heeft op MBO niveau
2 (de bekende startkwalificatie) is
scholing een logische keuze. Dat
geldt zeker als je nog leerplichtig
bent. Het aanbod houdt dan een op-
leiding in of een leerwerkplek, dat wil

zeggen een combinatie van werken
en leren. Jongeren die het aanbod
aannemen, hebben mogelijk recht op
een inkomen volgens de WIJ. Als
voorwaarde geldt onder andere dat ze
geen salaris of studiefinanciering ont-
vangen.

Overgangsjaar
De nieuwe wet geldt voor alle jonge-
ren die zich na 1 oktober 2009 voor
het eerst melden bij het Jongeren-
loket. Ontvang je nu al bijstand en
ben je jonger dan 27 jaar, dan neemt
de afdeling Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid binnenkort contact met je
op. Alle lopende bijstandsuitkeringen
voor jongeren tot 27 jaar moeten
uiterlijk 1 juli 2010 zijn overgezet naar
de WIJ. Heb je vragen over de nieuwe
wet? Neem dan contact op met het
Jongerenloket of je klantmanager bij
Sociale Zaken.

Nieuwe regels langdurigheidstoeslag
Als uw inkomen lange tijd op bijstandsniveau ligt, kunt u in aanmerking komen voor een extra toeslag. De regels
hiervoor zijn versoepeld.

Voor mensen die al langere tijd leven
van een inkomen op bijstandsniveau
geldt de zogenoemde langdurigheids-
toeslag. Dit is een extra geldbedrag
dat u één keer per twaalf maanden
kunt aanvragen bij de gemeente. Af-
hankelijk van uw situatie kan de toe-
slag oplopen tot € 498,-. U mag zelf
bepalen waar u het geld aan be-
steedt.

Oók als u werkt
Sinds begin dit jaar zijn de regels voor

de toeslag versoepeld. Zo kunt u er
nu na drie jaar inkomen op bijstands-
niveau voor in aanmerking komen.
Voorheen was dat pas na vijf jaar.
Nieuw is ook dat het niet meer uit-
maakt wat voor inkomen u heeft.
Voorheen kreeg u geen toeslag als u
werkte. Volgens de nieuwe regels kan
dat wel, zo lang uw inkomen niet
hoger is dan bijstandsniveau.

De belangrijkste voorwaarden zijn:
• u ontvangt een inkomen op bij-

standsniveau
• u bent tussen de 21 en 65 jaar
• u heeft een aaneengesloten peri-
ode van drie jaar of langer een inko-
men dat niet hoger is dan de voor u
geldende bijstandsnorm. Inkomsten
kunnen bijvoorbeeld zijn: bijstand,
loon, een WW- of Ziektewet-uitkering.

Heeft u vragen? Neem dan contact op
met de afdeling Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

Aanmelden budgetcursus jongeren
Vanaf 10 november 2009 start voor de
derde keer de cursus ‘Omgaan met
Geld’ voor jongeren tussen de 16 en
26 jaar. Het is een cursus van zes
bijeenkomsten van twee uur met als
doel jongeren bewuster met geld om
te leren gaan en daarmee het ont-
staan van financiële problemen in de
toekomst te voorkomen.

De cursus is gratis. Wilt u mee-
doen of jongeren aanmelden?
Neem dan contact op met Roy
Hoekstra van Stichting Kontext:
023-5433200.
U kunt ook mailen:
rhoekstra@kontext.nl.

Herfstvakantie voor één-oudergezinnen
Van 19 tot en met 24 oktober organiseert Stichting DOCK een vakantie voor éénouder-gezinnen met kinderen op
de basisschool, op landgoed De Biestheuvel in de Kempen (Noord-Brabant).

Maandag 19 oktober vertrekken de
gezinnen voor een leuke midweek,
waarin spannende activiteiten worden
afgewisseld met rustige momenten.
Het programma zelf is nog een ver-
rassing, maar het wordt een crea-
tieve, sportieve, speelse en gezellige
midweek op en rond het landgoed.

Wat biedt DOCK aan?
- Een geheel verzorgde midweek,

inclusief vervoer vanuit Haarlem.
- Activiteitenprogramma voor de kin-

deren, ouders mogen mee doen.

- Ervaren groep vrijwilligers als
leiding.

- Elk gezin een eigen kamer.

Prijzen zijn vanaf € 138,-
(1 ouder en 1 kind).
Inschrijven en meer informatie via:
www.stedelijkjeugdwerkhaarlem.nl
of Stichting DOCK, tel: 023-5430685/
06-23251578
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Zo’n opdracht luidt bijvoorbeeld: maak
een evacuatieplan voor alle locaties
van De Schalm.
Het project loopt sinds 1 januari 2009.
Van de 24 deelnemers zijn er inmid-
dels twee gestopt. Eén van beiden
vond betaald werk als onderwijsassis-
tent, de ander haakte af. De deelne-
mers aan Skillslab ronden hun
opleiding in een jaar af, met eventuele
uitloop van nog een jaar. Aan het eind
van het traject doen ze examen in de
vorm van een competentiemeting op
de werkvloer plus een Nederlandse
toets. Het doel is dat iedereen door-
stroomt naar betaald of vrijwilligers-
werk, dan wel een stage of opleiding.
Als jobcoach houdt Thijs zich vooral
bezig met het vinden van een plek
voor mensen ná Skillslab: ‘Tijdens het
traject praat ik met ze over wat ze
zouden kunnen en willen. Op basis
daarvan maken we samen een ver-
volgplan.’

Jongeren
De leeftijd van de deelnemers varieert
van achttien tot vijftig jaar. Onder hen
zijn mensen met psychische proble-
men en/of een vorm van verslaving,
zoals gokken, alcohol, drugs of
games. Zonder begeleiding is de kans

dat zij aan het werk komen klein. Skill-
slab helpt ze op een laagdrempelige
manier de eerste stappen richting ar-
beidsmarkt te zetten. Elke deelnemer
werkt in zijn of haar eigen tempo en
krijgt begeleiding op maat. Thijs: ‘In
principe kan iedereen zonder diploma
meedoen, maar we zien wel dat met
name jongeren behoefte hebben aan
deze vorm van praktijkgerichte oplei-
ding. Het sluit ook aan bij het conve-
nant over jeugdwerkloosheid van de
gemeente en haar partners om ons
mede op hen te richten.’ Skillslab
loopt in eerste instantie drie jaar. Wat
Thijs betreft krijgen alle cliënten van
De Schalm dit traject straks standaard
aangeboden: ‘Wij zien bij de huidige
deelnemers dat de combinatie van
werken en leren aanslaat. Mensen
leggen er een stevige basis mee voor
de volgende stap richting werk.’

Meer zelfvertrouwen
Doordat hij chronisch psychotisch is,
komt Boudewijn van den Berk moeilijk
op eigen kracht aan de slag. Tijdens
zijn Skillslabtraject werkt hij in de win-
kel van De Schalm aan de Werfstraat.
Hij helpt klanten, zet nieuwe spullen in
het schap, voert verkochte artikelen af
en ruimt op. Voor het theoriedeel van

zijn opleiding maakt hij zelfstandig op-
drachten, rekenen en taal volgt hij in
klassikaal verband. Omdat Boudewijn
een Havo-achtergrond heeft, vindt hij
het niveau van Skillslab goed te doen:
‘Ik denk dat veel mensen het kunnen
halen. Je wordt ook niet streng beoor-
deeld.’ Het meeste leert hij van de
praktijkbegeleiding: ‘Mijn opleider
geeft me schouderklopjes als het
goed gaat. Doe ik iets fout, dan legt
hij duidelijk uit waar het mis gaat.
Daar leer ik veel van waardoor ik me
sterker voel in mijn werk. Zelfvertrou-
wen is wat ik en mensen met verge-
lijkbare problemen goed kunnen
gebruiken. Verder moet je er zelf ook
wat van willen maken.’ Over wat hij na
Skillslab gaat doen, heeft Boudewijn
nog geen vastomlijnde ideeën. Hij wil
eerst zijn diploma halen. Bovendien
maakt het hem minder uit wat voor
werk hij doet: ‘Ik vind het vooral leuk
om met mensen om te gaan en dat
kun je op allerlei manieren invullen.’

Meer weten over Skillslab? Neem
contact op met het Jongerenloket:
023 7513316 of
info@het jongerenlokethaarlem.nl.

Voor leerlingen op de middel-
bare school is huiswerk maken
op de computer heel normaal.
Maar niet elk gezin kan zich een
pc veroorloven. De gemeente
Haarlem helpt gezinnen met een
minimuminkomen door hen een
computer te geven. De regeling
is bedoeld voor kinderen die dit

jaar in september naar de middelbare school zijn gegaan.
Met een computer thuis kunnen zij beter meedoen in het
onderwijs waardoor de kans op achterstanden afneemt.

Aanvragen
De computerregeling werkt eenvoudig. U hoeft alleen uw
HaarlemPas en het bewijs van inschrijving van uw kind in
het eerste jaar van het voortgezet onderwijs te laten zien.
Hiermee kunt u bij een leverancier tot maximaal € 800,-
een computer met accessoires uitzoeken. De leverancier
stuurt de rekening rechtstreeks naar de afdeling Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, u hoeft dus niets voor te
schieten. Het project start in november 2009 dus u kunt er
direct gebruik van maken.

Computers voor kinderen

Begin oktober doet de afdeling Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid via
een enquête onderzoek naar de klant-
tevredenheid over haar dienstverle-
ning. Een extern bureau heeft een
vragenlijst opgesteld en verwerkt de
reacties. Meedoen aan het onderzoek
gebeurt volledig anoniem. Welk ant-

woord u ook geeft, dit heeft geen en-
kele invloed op uw uitkering.

Vragenlijst
Voor Sociale Zaken is het belangrijk
te weten waar klanten wel of niet te-
vreden over zijn. Aan de hand van uw
reacties kunnen we onze dienstverle-

ning verder verbeteren. We stellen het
dan ook zeer op prijs als u de vragen-
lijst invult en terugstuurt. Aan het
onderzoek kunnen ruim zeshonderd
klanten meedoen, zij ontvangen een
vragenlijst thuis.

Hoe tevreden bent u over Sociale Zaken?

Telefonisch spreekuur Budgetbeheer

Jerry Heneweer achter het stuur van ‘zijn’ vrachtwagen. Foto: Marisa Beretta


