Maakt de maatschappij werklozen depressief?

Stilstaan is
verboden
Niet langer gehoorzamen we aan koningen of edelen. En niet langer leiden we ons leven
volgens de wensen van onze zuil of onze ouders. Onze maatschappij is meritocratisch:
succes behalen we op grond van verdienste. Een schone zaak, maar voor sommige groepen
pakt dat verkeerd uit. Bijvoorbeeld voor werklozen.
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5 tips voor arbeidsdeskundigen
Ook de arbeidsdeskundige kan het werklozen gemakkelijker maken. Elshout geeft hun vijf adviezen:
Zorg dat je goed luistert
En goed luisteren wil zeggen: aandacht besteden aan details. “Ik heb een man gesproken die zijn klantmanager had verteld dat hij aan de slag wilde in het groot vuil”, zegt Elshout. “En wat gebeurt er? Hij krijgt
een baan aangeboden in het klein vuil. De arbeidsdeskundige had waarschijnlijk het dossier gescand, iets
gezien met ‘vuil’, en vervolgens had hij daar een functie bij gezocht. Maar voor die man was dat verschil
enorm: het was een stoere kerel die ervan droomde om grote objecten te versjouwen. En wat moest hij
doen? Aan de lopende band staan en er stukjes vuil vanaf vegen. Die man voelde zich niet gekend.”
Blijf met de cliënt in contact
“Let wel”, benadrukt Elshout, “dat geldt ook bij slecht nieuws. Ik sprak een man die na het gesprek met
de arbeidsdeskundige helemaal enthousiast was geworden. Want hij had een voorstel gekregen voor
een baan waarbij hij ook zijn rijbewijs zou kunnen halen. Maar daarna werd het stil. Hij moest zelf diverse telefoontjes plegen om erachter te komen dat het niet doorging. Dan denk ik: bel zo iemand even op,
en laat merken dat je het vervelend vindt.”
Laat de cliënten kiezen
“Want”, zegt Elshout, “als mensen toch al niet blaken van zelfvertrouwen, zijn ze heel gevoelig voor
dwang. Vertel ze dus niet dat ze een bepaalde functie moeten vervullen. Geef ze de keuze tussen enkele
opties. Het eindresultaat is in veel gevallen hetzelfde, maar voor een cliënt voelt het heel anders.”

Maar zit het probleem niet in hun
eigen hoofden?

Voor werklozen is dat altijd weer pijnlijk, vooral omdat ze
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Hebben die politici niet een beetje
gelijk? Werk maakt toch gelukkig?
“Inderdaad, dat komt er ook nog bij. Werklozen hebben
het idee dat ze niets bijdragen aan de samenleving, ze
verdienen geen geld, ze kunnen niet bouwen aan hun
sociale netwerk. Bovendien missen ze structuur: ik heb
veel werklozen gesproken die blij waren als ze hun bed
uit moesten. Want anders voelden ze de aandrang om
maar te blijven liggen.”

Doen ze dan wel hun best om werk te
vinden?
“Ja, maar het vervelende voor de werkloze is dat de maatschappij ook in een ander opzicht is veranderd. Werkgevers hechten veel meer dan vroeger aan diploma’s. Dat
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Zorg ervoor dat je werk aanbiedt dat enigszins aansluit bij de capaciteiten
Een tijdje geleden zag Elshout een documentaire, en die stemde haar treurig. “Hij ging over een hoogopgeleide man, die dozen moest inpakken. Natuurlijk, ik begrijp best dat mensen die niet aan de bak komen, uiteindelijk op een lager niveau moeten solliciteren. Maar hier was de balans totaal zoek, en ik vraag me echt
af wie hier gelukkig van wordt. De cliënt in ieder geval niet. Je moet begrijpen: die hoge opleiding, dat is alles wat mensen nog hebben. In gesprekken merkte ik vaak dat ze daar meerdere malen naar verwezen.”
Spreek met één stem
Dat wil zeggen: zorg dat niet de ene arbeidsdeskundige met de ene boodschap komt, en een collega
een paar dagen later met een totaal andere. Elshout heeft diverse sterke staaltjes gehoord, maar
één daarvan sprong eruit. “Een ondernemer had met zijn klantmanager besproken dat hij in een bepaalde functie aan de slag zou gaan, maar dan binnen enkele maanden. Eerst kon hij nog proberen
om iets te vinden in zijn oorspronkelijke functie. Maar wat gebeurt er twee dagen later? Die man
kreeg een telefoontje van een andere klantmanager. Die sommeerde hem om onmiddellijk te verschijnen – en precies dat werk te gaan verrichten dat hij zou moeten gaan doen over een paar maanden. Gelukkig was dit een zelfredzame ondernemer, dus wat heeft hij op een gegeven moment gedaan? Hij heeft alle gesprekken met alle klantmanagers stiekem opgenomen. De transcripties
daarvan stuurde hij vervolgens naar het UWV. En mede daardoor is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. Hij mocht voorlopig zijn vrijwilligerswerk blijven doen, en is nu bezig om een nieuw bedrijf op
te zetten, met hulp van een nieuwe klantmanager. Want, zo zegt hij, die begrijpt tenminste waar mijn
kansen liggen, en hij denkt met me mee.”
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