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Geachte wethouder Voortman, beste Linda,

Op vrijdag L2 februari hebben we een goed gesprek gehad over ons burgervoorstel voor 'minimaal 1.000

Buurtbanen voor 1,.000 langdurig werkzoekenden, vooral bij Buurt- en Burgerorganisaties (BBO's)'. Spijtis
genoeg nadat een week eerder op 4 februari - op jouw advies - een meerderheid van de gemeenteraad

ons burgervoorstel had weggestemd. Je gaf aan dat je mogelijk enkele elementen van ons voorstei zou

willen opnemen in een door de gemeente uit te werken eigen voorstel voor'maatschappelijke banen'.

We werken graag mee aan alles wat er maar voor kan zorgen dat langdurig werkzoekenden met een

bijstandsuitkering eindelijk zicht krijgen op een betaalde baan. Daar zit wel één 'maa/ aan vast en een

'waarschuwing'. De maar is dat we niet willen dat je onder deelnemers moet gaan discrimineren: Jij kan

wel mee doen, maar jij helaas niet, want het (project) is vol'. De waarschuwing is: 'met alleen krenten is

het slecht krentenbrood bakken'.

Ga altijd klein beginnen, maar houd wél open dat je groot (i) wil en (ii) kan eindigen

Je hebt als wethouder ons burgervoorstel niet (als één geheel?) willen overnemen. Zoals je aangaf, o.a.

vanwege de financiële onzekerheden over de financiering en de risico's in de adequate begeleiding van

deelnemers. Niet nodig volgens ons, want er is voldoende zicht op een goede financiering (ook vanuit de

BU|G-gelden) én de begeleiding kan effectief en tegen zeer beperkte kosten georganiseerd. Waar we het
wel over eens zijn, zo lijkt het, is dat we klein willen beginnen. Dat geeft ruimte om onderweg te leren en

bij te sturen. Maar, wíj hebben ons voorstel niet voor niets '1.000 Buurtbanen'genoemd, wij willen

namelijk wél 'groot en grootschalig eindigen'. Want, zoals gezegd, we willen niet in de loop van het traject
een 'nee' verkopen en moeten discrimineren; kiezen wie er nog wel mee kan doen en wie niet. Het gaat

ons namelijk om het uiteindelijk vervangen van de bijstand voor een Buurtbaan (of vergelijkbare betaalde
baan) voor alle Utrechters in de bijstand die willen en kunnen werken in een betaalde baan.

(i) Laat zien dat je graag wil dat we in Utrecht minimaal 1.000 Buurtbanen gaan realiseren

Daartoe hebben we in ons burgervoorstel drie bouwstenen opgenomen die er voor kunnen zorgen dat
olle Utrechters met bijstand en langdurig werkzoekend zich uitgenodigd voelen:

(L) Laat zien dat de Buurtbaan open staat voor iedereen.

Dus dat het een duurzame oplossing is, bedoeld om (bijna) alle uitkeringen te vervangen. Niet om

een paar mensen te helpen uit de uitkering, maar iedereen die wil en kan. De naam 'Buurtbaan'
moet gaan staan voor 'open en toegankelijk voor iedereen met bijstand'.

(21 Buurtbanen zijn er juist voor mensen die nergens meer een betaolde boon vinden.

Dus niet alleen tijdelijke contracten, juist ook meerjarige contracten, zo lang als dat gewenst is.



(3) Vrijwiltigersbonen waar nodig ook omzetten noor Buurtbonen.

Werk je al min. 24 uur/week kosteloos en zinvol als vrijwilliger bij een BBO (met bijstand); óók

dan kan dat werk omgezet naar een Buurtbaan. Zo veel uren onbetaald werken in een zinvolle

baan is namelijk niet uit te leggen; vrijwilligerswerk mag niet zinvol betaald werk gaan verdringen.

(ii) Alleen een betaalbaar voorstel maakt dat je het grootschalig kan organiseren.

We willen niet discrimineren onder de deelnemers; dus (op termijn) het grootschalig organiseren en dat

vereist dat het voorstel betaalbaar is en blijft. Dat kan nu juist met behulp van de volgende vijf essentiële

bouwstenen:

(4) Bonen in de eigen buurt, vooral bij BBO's.

Om de hoek, laagdrempelig, met buren, dichtbij met lokale BBO's. Alleen dan werkt de olievlek

en zijn er nihil reiskosten en zijn betrokkenen sneller/goedkoper in te werken (ze kennen de

omgeving al).

(51 Met lokale begeleiding in het werk.

Geen te dure jobcoaches van buiten invliegen, maak gebruik van wat BBO's zelf kunnen en willen,

zo voorkom je een kostbaar en ingewikkeld en niet voor iedereen toegankelijk systeem van

werkbegeleiding.

(6\ Voorol met voorrqng voor degenen die het langst werkzoekend zijn.

Langer dan drie jaar werkzoekend (met bijstand) kan met een bijdrage van ca. 90% van de

gemeente voor de Buurtbaan; bij langer dan een jaar werkzoekend is dat ca. 650/o; korter dan een

jaar niets. Dat gaat er voor kunnen zorgen dat degenen die het langst al werk zoeken meer kans

maken op een Buurtbaan én dat 'gemiddeld' de gemeente het voorstel redelijk kostenneutraal

kan invoeren.

(7) Maximaal gebruik maken het londelijk te verdelen uitkeringsbudget (uit de BUIG).

(81 Met eigen bijdrogen vanuit de BBO's (ca. 10-35%; om wiilekeurige banen te voorkomen).

Ten slotte, nog drie bouwstenen die maken dat je snel - samen met de BBO's in de stad - kunt beginnen:

(9) Direct stdrten en dan al doende leren (in plaats van alles eerst uitdenken en dan beginnen).

(10)6o het uitwerken met een kopgroep vdn BBO's (dus niet zelf als gemeente alles gaan verzinnen).

(L1)Organiseer somen met de BBO's een Colleaiel Buurtwerkbedrijf .

Kleinere of pas gestarte BBO's zijn niet altijd in staat de betrokkene zelf in loondienst te nemen,

soms vanwege de administratieve last, soms ook omdat de werkgeversrisico's te groot zijn (bijv.

vanwege het ontbreken van buffers voor het opvangen van werkgeverskosten bij uitval/ziekte).

Organiseer daarom - samen met de BBO's - een gezamenlijk 'Collectief Buurtwerkbedrijf' die

deze lasten en risico's (deels) kan overnemen. Dat maakt dat alle BBO's mee kunnen doen.

Neem je er één bouwsteen uit weg, dan stort het 'huis' in én blijf je zitten met (bouw)schade, vooral ook

bij de beoogde deelnemers. Het organiseren van teleurstellingen is wat niemand moet willen.

EenUtrecht kan alleen initiatiefnemer en indiener zijn

Vele Utrechters hebben gestemd op de tekst van onze petltie, op een 'ondeelbaar' verhaal. Daarna kun je

als initiatiefnemer dit indienen en toelichten bij de gemeente; meer kunnen we niet doen. Ons 'mandaat'

is dus beperkt. Wat we nog wel kunnen doen, zoals ook door jou in ons gesprek gevraagd, is jullie attent
maken op een potentiële groep van BBO's die wellicht mee willen denken en doen in een kopgroep van

organisaties die zouden kunnen beginnen met de eerste Buurtbanen in Utrecht.
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We denken dan aan BBO's zoals bijv. Het Wilde Westen, Krachtstation, Wijkcoöperatie Kanaleneiland,

Voedselbank Ondiep, Podium Oost, ZlMlHC, Ubuntuhuis, Oog voor Utrecht, Wijkcoöperatie Oost, ASHA,

Kargadoor, De Dame Doet Het, Power by Peers, DOK030, U-28 Heard!, BuurtWerkKamer Coöperatie en

SAMEN030. Vertegenwoordigers van deze BBO's hebben allemaal voor ons burgervoorstel gestemd en

vele van hen hebben nadien ook nog steunbetuigingen gestuurd en regelmatig over het traject contact

gehouden.

EenUtrecht volgt de ontwikkelingen graag op de voet. Als jouw voorstel voor 'maatschappelijke banen'

(later dit jaar) niet de essentiële bouwstenen van ons burgervoorstel bevat (om voor de gemeente

mogelijk vanzelfsprekende redenen) dan is dat in onze ogen toch een gemiste kans om als stad Utrecht

echt te laten zien dat je niet voor 10 of 100 maar voor min. 1.000 langdurig werkzoekenden met een

bijstandsuitkering van betekenis wilt zijn. leder van hen verdient een betaalde zinvolle (buurt)baan. Onze

oproep is: 'laat deze groep van langdurig werkzoekenden niet in de kou staanl'

Mocht dat toch zo zijn dan dienen we ons burgervoorstel '1.000 Buurtbanen' opnieuw in, zodra er na de

raadsverkiezingen in 2022 een nieuwe gemeenteraad is ge'Ínstalleerd.

Met vriendelijke groet,

namens het kernteam van EenUtrecht én de 442 ondertekenaars van de petitie en het burgervoorstel

'1000 Buurtbanen'

Voorzitter/aa njager Een Utrecht

06 1437 6116

gert@eenutrecht.nl

www.eenutrecht.nl

cc. Raadsleden gemeenteraad Utrecht
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