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De risico~s van decentralisatie en projectsubsidiëring

Trends in het welzijnsbeleid
Wat zijn de jongste trends in het welzijnsbeleid en wat betekent dit voor de
betrokken insteUingen en doelgroepen? We vroegen het aan drie spelers op de markt
van welzijn en geluk: Hanneke BliJm, wethouder welzijn en cultuur in Lelystad;
Mieke van Heuven, adjunct directeur van het NIVON en
Inge Hagens, lid van de Jonge Democraten.

W e rekenen de instellingen af op kwaliteit
In gesprek met Hanneke Blom

,'L

elystad heeft ruim 60.000 inwoners en een heel fors
werkloosheidspercentage, 21 procent. 15 procent
van de bevolking is allochtoon. We zijn een artikel
12 gemeente in het kwadraat en bezuinigen al sinds 1987. We
zitten nu echt op de bodem. Natuurlijk zijn er landelijke projectsubsidies, maar op termijn moet je als gemeente de financiering
toch altijd overnemen. Daar komt bij dat Lelystad buiten de subsidieregelingen in het Grote Stedenbeleid valt, terwijl hier gedeeltelijk wel sprake is van dezelfde problematiek.
De bevolkingsopbouw in Lelystad is sociaal gezien onevenwichtig. Daarom hebben we extra financiële ruimte nodig om een
achterstandsbeleid te kunnen voeren. We willen komen tot een
integraal achterstandsbeleid door fysiek- en sociaal buurtbeheer
te combineren. Verder is het creëren van netwerken en betrokkenheid heel belangrijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de buurthuizen. Ik heb nog niet zoveel gemerkt van een decentralisatiefilosofie van Staatssecretaris Terpstra. Op zich is dat jammer
want als gemeente kan je het beleid beter afstemmen op de behoefte. Bij decentralisatie van taken hoort echter ook decentralisatie van bevoegdheden en middelen. Daar wordt in de praktijk
vaak niet aan voldaan. Een voorbeeld biedt indicatiestelling voor
ouderenzorg. Dit is een gemeentelijke taak geworden, maar de
gemeenten hebben geen bevoegdheden om tot plaatsing van ouderen in instellingen over te gaan; de financiering van instellingen gaat buiten de gemeenten om. Voor zover er sprake is geweest van decentralisatie, is er bij de overheveling van middelen
naar dit gebied geen rekening mee gehouden dat Flevoland de
sterkst groeiende provincie van Nederland is.

Hanneke Blom u D66-welhouder in Lely,'OO en be.tuurslid mn hel
opleidingscentrum mn D66.

Men gaat altijd van de status quo uit. Dit heeft bijvoorbeeld tot
gevolg dat we in Lelystad nu slechts 15 plaatsen voor maatschappelijke opvang kunnen financieren, terwijl er 200 plaatsen
nodig zijn. Een ander voorbeeld is dat de Riagg hier praktisch is
gesloten wegens het gebrek aan financiële middelen. Hierdoor
wordt een groter beroep gedaan op maatschappelijk werk en op
vrijwilligers, maar dat biedt natuurlijk geen structurele oplossing.
In Lelystad vinden momenteel experimenten plaats met budgetfinanciering van instellingen op het gebied van thuiszorg en jongerenwerk. Als gemeentebestuur geef je aan welke produkten je
wilt en reken je de instellingen af op kwaliteit. Met andere welzijnsinstellingen gaan we deze afspraken ook maken. Dit betekent dat je een omslag in het denken moet maken; de aanpak
wordt veel meer bedrijfsmatig. In Lelystad slagen we daar goed
in. Sommige instellingen hebben een monopoliepositie die logisch samenhangt met de benodigde specialisatie. Door de ontwikkelingen met bijvoorbeeld
persoonsgebonden budgetten
zal er in een aantal gevallen
overigens wel meer concurrentiekomen.
Als D66-er onderscheid je je in
de manier waarop je met welzijnswerk bezig bent door de
zorg voor achterstandsgroepen
te combineren met respect voor
hun identiteit en individualiteit. Je vervalt niet in betutteling en blijft mensen niet oneindig lang begeleiden. Een
voorbeeld van de D66-benadeHanneke Blom

------------------~--------------- 17----------------------------------IDEE - MEI '96

ring is te zien in de manier waarop we in Lelystad omgaan met
inburgeringscontracten. De Stichting Volwasseneneducatie 'Flevoleert' verzorgt de intake van vluchtelingen samen met de
Stichting Vluchtelingenwerk. Vervolgens neemt de Stichting
Volwasseneneducatie de onderwijscomponent en de toeleiding
naar de arbeidsmarkt voor zijn rekening. Vluchtelingenwerk besteedt aandacht l!-an bijkomende problemen die optreden naar
aanleiding van vluchtgeschiedenissen. Deze specifieke opvang
wordt alleen geregeld voor de eerste periode; de aanpak bestaat
met name uit eerste begeleiding en opvang en vervolgens verwij-

zing en begeleiding bij een eerste bezoek. Zo breng je mensen
zelfstandigheid bij, doordat ze zelf wegwijs worden.
Het is belangrijk grenzen te stellen aan de periode waarin je bepaalde doelgroepen specifieke voorzieningen biedt. Op een gegeven moment moet je ze gelijk stellen met andere mensen die
problemen hebben. Alleen waar het echt nodig is, ligt een doelgroepenbeleid voor de hand: een algemeen beleid van voldoende
voorzieningen en zorg op maat verdient in het algemeen de
voorkeur." (CK).

h(

k~

DI

h~

PI

h.

N
st
ac

b~

H

d.

Het NIVON is een echte middenveldorganisatie
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In gesprek met Mieke van Heuven
, ' w e z i j n een 'maatschappelijke', of liever gezegd,
'culturele' organisatie. Wij profileren ons dus
niet als een welzijnsorganisatie. Het NNON
staat voor het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en
Natuurvriendenwerk en heeft zich altijd tot taak gesteld om - in
eerste instantie voor arbeiders, maar nu voor iedereen - een zinvolle vrije tijdsbesteding te verzorgen. Van oudsher maakten we
deel uit van de sociaal-democratische zuil, samen met de SDAP
en het NVV. Zij hielden zich bezig met de machtsvorming op het
gebied van de praktische politiek en de sociaal-economische
strijd en ons domein was het terrein van de cultuur, het organiseren van scholing en van culturele activiteiten. Binnen het NIVON konden mensen leren genieten van de natuur, leren reizen,
leren kamperen, vreemde talen leren spreken maar ook politieke en culturele ontwikkelingen bespreken en analyseren. Deze
activiteiten zijn natuurlijk geactualiseerd: wat vroeger zinvol
was, is dat nu lang niet altijd meer. We hebben ons afgevraagd
wat anno 1996 interessante reizen zijn en wat thans moet worden verstaan onder solidariteit. Je actualiseert het en geeft er
nieuwe woorden en inhoud áan, maar de kern van onze activiteiten is niet veranderd. De kwaliteit van de directe leefomgeving staat nog steeds centraal. Bij ons gaat het om de vraag hoe
mensen leven, hoe ze werken en hoe men invulling kan geven
aan een begrip als duurzaamheid in de eigen omgeving. Met andere woorden wat begrippen als 'ruimte', 'omgeving' en 'landschap' concreet voor mensen betekenen.
Wij zijn een interessante vereniging voor VWS want het NlVON
is de grootste culturele vereniging van Nederland. We hebben
zo'n 80 afdelingen, 7 regio's en 4 stedelijke federaties. We zijn
een echte middenveldorganisatie die als intermediair tussen de
burger en de overheid functioneert. Bij ons kunnen mensen in
inhoudelijke zin actief zijn, maar ook bestuurlijk actief worden
binnen de eigen vereniging. Hét verschil met een club als Greenpeace is dat wij een brede vereniging zijn en geen belangenorganisatie. Het gaat ons om de betrokkenheid bij en actief worden
in de eigen leefomgeving, dicht bij huis. In die zin onderscheiden
we ons ook van andere culturele organisaties zoals De Balie in
Amsterdam.
Mieke van Heuven is adjucl-direcleur van hel NIVON

Het is van groot belang om kernen te hebben waar mensen
(kunnen) samenkomen die het belangrijk vinden actief te zijn in
de eigen lokale omgeving. Wij erkennen weliswaar de tendens
van de maatschappelijke ontwikkelingen in de richting van toenemende individualisering en maatschappelijke onverschilligheid, maar het lukt ons toch telkens weer mensen aan te spreken op hun betrokkenheid bij de eigen omgeving. Daarbij trachten we ook de vertaalslag te maken voor mensen met minder algemene ontwikkeling. Mede daarom heeft VWS een grote interesse voor wat wij doen.
De laatste jaren is er wel het nodige veranderd in de manier
waarop wij worden gesubsidieerd. Veranderingen die ook gevolgen hebben gehad voor de manier waarop de vereniging functioneert. Tot 1992 werden wij gesubsidieerd door WVC zoals alle
landelijke organisaties op het gebied van welzijn, sport en cultuur. Je diende een begroting in en kreeg vervolgens een bepaald bedrag. Het ministerie bemoeide zich niet of nauwelijks
met de output die je als organisatie leverde. Vanaf 1992 veranderde dat en wilde men overstappen op een vorm van output-financiering. Dit betekende dat de directe subsidie zou worden
vervangen door zogenaamde projectsubsidies. Vanuit het ministerie werd zo aangedrongen op meer efficiëntie. Bovendien wilde
men niet meer met elke instelling apart rond de tafel: men wilde
liever zaken doen met een koepel of een platform. Tijdens deze
bezuinigingsronde werden wij in onze subsidie voor een kwart
gekort. Daarnaast wilde het
ministerie aansturen op een
clustering van organisaties, die
volgens WVC iets met ~lkaar
van doen hadden. Toetreding
tot een cluster zou een voorwaarde worden voor het verkrijgen van subsidie. Daar hebben wij fel tegen geprotesteerd.
Wij zijn van mening dat we
niets gemeen hebben met bijvoorbeeld het humanistisch
scholingsinstituut en we wilden onze eigen onderhandelingslijn met het departement
Mieke van Heuven

-------------------------------------- 18-------------------------------------IDEE - MEI '96

o

v.

PI
dl

VE

el

w

V
m
hl
je
Pi

V(

fe
dl

eE

st
to

Jn

houden. Inmiddels heeft het ministerie onze aparte positie erkend.
De veranderingen en de nieuwe voorwaarden voor subsidiëring
hebben bij ons een schok teweeggebracht. Er is een bezinningsproces op gang gekomen, waarvan ik achteraf - of beter gezegd:
halverwege - moet zeggen dat het niet eens zo slecht voor het
NIVON is geweest. We hebben geprobeerd om onze eigen inkomsten te verhogen door meer leden te werven en we hebben onze
activiteiten uitgebreid door de kampeerterreinen van Staatsbosbeheer over te nemen.
Het belangrijkste gevolg van de nieuwe wijze van subsidiëring is
dat we onze organisatie hebben gesplitst in een kernorganisatie
en een projectorganisatie. De kernorganisatie moet volledig onafhankelijk op de eigen inkomsten van de vereniging draaien.
De projectorganisatie is afhankelijk van projectsubsidies van nu nog wel - met name VWS.
Op dit moment is het NIVON zelfs een voorloper op het gebied
van projectmatig, output-gefinancierd werken. We hebben de
projectorganisatie zodanig ingericht dat het ons inziens voldoende blijft ingebed in de vereniging. Op het centrale bestuursniveau zijn begeleidingscommissies ingesteld waarin eigen kaderen bestuursleden zitting hebben. Die inbedding is heel belangrijk

want het NIVON moet natuurlijk geen projectbureau worden
dat los komt te staan van de eigen vereniging. Bovendien is de
invloed van de overheid op onze produkten en diensten door de
projectsubsidiëring gedetailleerder geworden en zelfs toegenomen. Daàr moet je als onafhankelijke vereniging eveneens alert
op zijn. Tenslotte moeten we ook veel tijd steken in het verwerven van subsidies. Projectsubsidies geven geen zekerheid en dat
heeft gevolgen in de personele sfeer. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in een verandering in de betrokkenheid van de jongste
lichting medewerkers.
De komende jaren zitten we nog in een luxe-positie: we mogen
experimenteren met de projectmatige opzet, maar onze algemene subsidie loopt nog enige jaren voor een bepaald, afgesproken
percentage gegarandeerd door. Het is de bedoeling dat de overheidssubsidie vanaf 1998 volledig op basis van projectsubsidies
zal plaatsvinden. Het is een moeilijke, maar tevens uitdagende
omschakeling die totnogtoe veel creativiteit heeft losgemaakt.
Echter , zo'n proces kan op een gegeven moment ook in z'n tegendeel gaan verkeren en dat zou betekenen dat het NIVON in een
negatieve spiraal terechtkomt. Dat risico te voorkomen is onze
belangrijkste zorg voor de toekomst." (AV)

De afzonderlijl{.e ministeries hebben
elk hun eigen jongerenbeleid
In gesprek met Inge Hagens

,,I

'n het regeerakkoord van Paars staan slechts 15 regels over jongeren. Dat is wel zeer minimaal. Ik vind
het bar en boos dat er geen beleid is voor zo'n grote
groep in de samenleving. Staatssecretaris Terpstra richt zich in
het welzijnsbeleid ook meer op ouderen en gehandicapten dan
op jongeren. Een centraal jongerenbeleid ontbreekt: de ministeries werken langs elkaar heen en hebben elk een eigen jongerenbeleid. Het onsamenhangende van het huidige jongerenbeleid
komt ook tot uiting in de verschillende leeftijdscriteria op basis
waarvan je door de overheid als volwassene wordt beschouwd.
Vanaf je zestiende mag je alcohol drinken, vanaf je achttiende
mag je stemmen, vanaf je eenentwintigste ben je voor de overheid financieel onafhankelijk en vanaf je zevenentwintigste ben
je voor de stufi (studiefinanciering, mvl) volwassen.
Paars had de mogelijkheid om daar iets aan te doen door bijvoorbeeld die absurde grens van zevenentwintig jaar af te schaffen. Dat hebben ze helaas niet aangedurfd. Ik ben zelf voorstander van een studiestrippenkaart waarmee je op elke leeftijd aan
een studie kunt beginnen. De overheid moet misschien wel een
studieduur vaststellen, maar geen leeftijdsgrens. Het lijkt mij
toch juist erg paars om de beslissing over de leeftijd waarop men
gaat studeren aan mensen zelf over te laten. De politiek moet

lnge HagelIs Î3 oud-voorzitter van de werkgroep Joageren van de JD

jongeren serieus nemen. Jongeren zijn het meest deskundig op
eigen terrein.
In het beleid richt men zich telkens op die twintig procent van
de jongeren waarmee het ergens fout gaat. Ieder ministerie doet
dat op zijn eigen manier. Maar Justitie, Welzijn en - natuurlijk Onderwijs zouden in het jongerenbeleid moeten samenwerken
en gezamenlijk jongerenbeleid moeten ontwikkelen. De regelgeving sluit nu vaak niet op elkaar aan of werkt elkaar zelfs tegen.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar de hulpverlening, daar kun je als
jongere terecht komen in het circuit van Welzijn of dat van Justitie. In het eerste geval krijg
je te maken met de RIAGG en
in het tweede met het HALTproject. En er is nauwelijks
overleg tussen deze twee organisaties.
Er zou eigenlijk een staatssecretaris Jongerenbeleid moeten worden aangesteld. Deze
zou het beleid tussen de verschillende ministeries op elkaar kunnen afstemmen. Zo
kan een echt jongerenbeleid op
poten worden gezet. Het zou
de verkokering tegengaan.
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Wanneer het beleid eenmaal is uitgestippeld, kan zo'n staatssecretariaat weer worden opgeheven.
Scholen moeten meer betrokken worden bij de jongerenopvang.
Zij kunnen een hele nuttige taak vervullen in de hulpverlening
aan jongeren. Als de hulpverlening niet zo'n eilandje zou vormen, zouden scholen ook sneller contact zoeken met projecten
zoals bijvoorbeeld HALT. Er bestaat wel een stichting 'hulpverlening en school', die scholen bijstaat wanneer er problemen zijn
met een leerling, maar ik vind dat niet genoeg. Elke school zou
bijvoorbeeld ook een wekelijks spreekuur met een psycholoog
moeten organiseren.
De prestatiedruk op jongeren neemt aan alle kanten toe, hoge
werkloosheidscijfers, studiebeperkingen, enzovoort. Veel jongeren missen een bepaalde geborgenheid. Ik weet dat dit geen populair onderwerp is binnen D66, maar vroeger gaf de kerk die
geborgenheid wel. En een bepaalde groep jongeren heeft daar
toch sterk behoefte aan. Veel jongeren zijn eenzaam. Er is
nauwelijks nog tijd voor sociale contacten. Het klinkt misschien

soft, maar het is gewoon waar. Waarschijnlijk kan je er niet veel
aan doen. Hoewel, de terugkeer van het kringgesprek op school
zou al een hele verbetering zijn, maar op veel scholen is daarvoor door de uitbreiding van het leerpakket geen tijd meer.
Een goed initiatief vond ik 'Het nationale jeugddebat' in november 1995. De 75 jongeren die daar aan deelnamen hadden ieder
in hun woonplaatsen, op hun scholen, in hun klassen hun mening bepaald door met anderen van hun leeftijd te discussiëren.
Daardoor had het ook veel impact. De jongeren spraken zich uit
voor een betere campagne tegen pesten op school, voor een gemakkelijke toegang tot de gezondheidszorg voor illegalen en
voor een zogenaamde 'sportstrippenkaart'. Staatssecretaris
Terpstra nam dit laatste idee onmiddellijk over. Iedere jongere
krijgt met zo'n strippenkaart de mogelijkheid om tien sporten
uit te proberen. Zo kom je erachter welke sport het best bij je
past. Veel meer jongeren zouden dan gaan sporten. Sport is sociaal belangrijk, het is welzijnsverhogend." (MvL)
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