Joke
Vrijwilliger

Gemiste kans door bureaucratie en
regelgeving

Joke studeerde Slavische talen en is altijd een ondernemend persoon geweest. Ze heeft
eigen ondernemingen gehad in kinderkleding en kinderboeken. Daarnaast runde zij een
babysit-centrale. Joke is 25 jaar getrouwd geweest en is moeder van zes kinderen. Dertien
jaar geleden is ze gescheiden. Ze moest uit haar huis en trok met haar kinderen in bij een
vriend. Helaas bleek deze vriend erg gewelddadig te zijn. Ze zocht hulp bij het AMK,
jeugdzorg en het maatschappelijk werk. Maar ze voelde zich niet serieus genomen en vond
er niet de steun die ze nodig had. Uiteindelijk ging het mis en kwam ze op straat terecht met
haar zes kinderen. Via het Leger Des Heils en de Vrouwenopvang kreeg ze uiteindelijk een
eigen woning samen met haar kinderen.
Geen geld voor een rijbewijs

Toen ze na zes maanden min of meer gesetteld was wilde Joke wel weer aan het werk. Ze
ging vrijwilligerswerk doen en mocht op kosten van de sociale dienst een cursus postmortale
zorg volgen. Ze kreeg een baan aangeboden bij een begrafenisondernemer, maar had daar
wel een rijbewijs voor nodig. Ze klopte opnieuw bij de sociale dienst aan, die had ten slotte
ook haar cursus van €10.000,- betaald. Maar helaas, de rijlessen moest ze zelf betalen en
omdat ze daar geen geld voor had ging de baan niet door.
Startende ondernemer

In 2011 wilde Joke via de sociale dienst een starterstraject volgen, gericht op het opzetten
van een eigen onderneming. Ze had al ervaring als ondernemer, beschikte over een
middenstandsdiploma en had een plan klaar liggen voor een ontwerpbureau van kaarten.
Maar ze liep tegen bureaucratie en regelgeving aan. Om in aanmerking te komen voor het
starterstraject was zij (met haar middenstandsdiploma) verplicht de cursus algemene
ondernemersvaardigheden te volgen. Ook een inschrijving bij de Kamer van Koophandel
was verplicht. Maar als je een uitkering hebt en je inschrijft bij de Kamer van Koophandel,
ben je op hetzelfde moment je uitkering kwijt. Dat kon ze zich als startende ondernemer niet
veroorloven.
Gemiste kans door onnodige regels

Joke ervaart dit als een gemiste kans veroorzaakt door onnodige regels. Op de arbeidsmarkt
had ze door het ontbreken van relevante werkervaring, werkritme en leeftijd weinig kansen.
Met het opstarten van een eigen onderneming had ze de problemen op de arbeidsmarkt
kunnen omzeilen. Joke pleit dan ook voor versoepeling van de regelingen rondom startende
ondernemers.
Vrijwilligerswerk

Joke is heeft vervolgens nog meegedaan aan een re-integratie traject, maar dat traject
stopte omdat de tijd erop zat. Nu vindt ze het erg lastig geworden om nog aansluiting te
vinden bij de arbeidsmarkt. In totaal schreef ze de afgelopen tien jaar zo’n 3.500
sollicitatiebrieven. Om toch actief te blijven zet ze zich nu als vrijwilliger zet zij zich in voor
het maatschappelijk belang. Zo is ze actief in de cliëntenraad van de VO en is ze lid van de
WMO-adviesraad. Ze zit in een bewonerscommissie, is actief in een wijkteam en is gevraagd
om lid te worden van de adviesraad van een cliënteninitiatief gericht op re-integratie.
In het vrijwilligerswerk kan ze haar passie en werklust goed kwijt maar haar grootste wens is
en blijft het vinden van een betaalde baan!
Tips van Joke voor het vinden van werk

Voor cliënten:
 Begin met vrijwilligerswerk.
 Als je weinig kansen heb op de arbeidsmarkt kun je een eigen onderneming starten.
Voor de UWV/Sociale Dienst:
 Versoepel de regelgeving voor starters. De verplichting om je in te schrijven bij de
Kamer van Koophandel, met als consequentie dat je uitkering stopt, is een groot
struikelblok. Iemand met een ondernemersdiploma zou je niet moeten verplichten om
een cursus ondernemersvaardigheden te volgen.
 Doe nuttige investeringen. Een cursus van €10.000,- wel vergoeden maar de kosten
voor het halen van het rijbewijs niet, maakt de investering in de cursus weggegooid
geld. Het rijbewijs was in dit geval een voorwaarde om met de cursus betaald werk te
kunnen doen.

