Dames en heren,
Goedenavond, ik ben Sander Lam uit Alkmaar. U kent mij van mijn recente brieven en e-mails over mijn
visie op Atlant. In reactie zette Atlant mij neer als een Don Quichotte. Het bedrijf had in 2014 meermalen
geprobeerd met de heer Lam in gesprek te komen, maar die reageerde afwijzend. Uit het dossier waar Atlant
zelf naar verwijst, blijkt het tegendeel: ik zocht het gesprek, Atlant wees het af. Atlant heeft niet de waarheid
in pacht.
Ik ben hier niet om alsnog mijn gelijk te halen over wat in het verleden is gebeurd. Ik ben hier om voor de
toekomst op te komen voor de duizenden mensen uit de doelgroep. Welke lessen kunnen we leren uit onze
ervaringen? Nederland staat aan de vooravond van een van de grootste uitdagingen in de recente
geschiedenis: iedereen volwaardig in de maatschappij laten meedoen. De Deltawerken zijn er niets bij. Maar
toen ging het nog om een goed begrepen probleem, met een duidelijke oplossing. Nu gaat het om een
experiment. Iedereen tast in het duister wat er moet gebeuren, de landelijke overheid voorop. Die heeft deze
zware verantwoordelijkheid bij u neergelegd, vanuit de redenering dat u de situatie van de doelgroep het
beste kent.
Maar is dat wel zo, kent u werkelijk de situatie van de doelgroep? De Nationale ombudsman denkt van niet.
In zijn rapport "Oog voor mensen met een arbeidsbeperking" signaleert hij dat de doelgroep met eventuele
klachten nergens terechtkan. Nog dit weekend mailde iemand mij die haar Atlant-periode als een smet op
haar cv ziet, in plaats van als een opstap naar werk. Ze is nu weg bij Atlant, maar durft toch niet openlijk haar
verhaal te doen, want ze heeft een uitkering, en is bang voor problemen bij het Werkplein. Zo diep zit de
angstcultuur. Zonder kwaliteitsonderzoeken kan Atlant grote schade aanrichten zonder dat u dat merkt.
De les hieruit: de slager moet niet langer zijn eigen vlees keuren. De werkwijze van het Werkbedrijf (of
andere instrumenten om de P-wet te implementeren) moet automatisch inzichtelijk maken in hoeverre de
activiteiten bijdragen aan het doel van de P-wet: het individu volwaardig laten meedraaien in de
maatschappij. Daar zijn instrumenten voor. Denk aan jobcoaches vanuit de doelgroep zelf, en aan
deugdelijke verslaglegging van de uitgangspunten, plannen en resultaten. Werk is naast een bron van
inkomsten ook een invulling van je leven, een deel van je identiteit. Dat vraagt maatwerk.
Atlant gaat creatief om met de werkelijkheid. De draai aan de discussie met mij uit 2014 staat niet op
zichzelf. Ik vroeg in die discussie of het klopt, dat Atlant gehandicapten geen kantoorwerk laat doen. Atlant
antwoordde dat er wel degelijk veel Wsw'ers “in een kantooromgeving” werken, Kennelijk ziet Atlant
schoonmaakwerk op een kantoor als een kantoorbaan. Iets dergelijks geldt voor “regulier werk”. Atlant laat
de meeste mensen geestdodend handwerk doen op basis van groepsdetachering, bijvoorbeeld bij IGO-POST.
Detachering promoveert geestdodend handwerk natuurlijk niet tot regulier werk, maar Atlant vindt van wel.
De P-wet moet mensen volwaardig mee laten doen. Het Werkbedrijf voorziet daar niet in. Het is een blinde
machine, die zoveel mogelijk poppetjes zo goedkoop mogelijk op plekken zonder perspectief plaatst.
Vergelijk het met een ziekenhuis dat zoveel mogelijk patiënten een bed geeft, maar geen artsen in dienst
heeft om een diagnose te stellen en een behandelplan te maken: dat is te duur.
De invulling van de P-wet is een experiment met de omvang van de Deltawerken. De vorming van het
Werkbedrijf is pas het begin. Vanaf nu moet u bovenop het proces zitten. Niet pas volgend jaar beginnen met
nadenken over de evaluatiecriteria, maar al vanaf vandaag het doel van de P-wet vooropstellen, en continu
vragen hoe doeltreffend de inspanningen van het Werkbedrijf bijdragen aan dat ene doel: mensen volwaardig
mee laten doen. Formaliseer die kernvraag naar de doeltreffendheid, in periodieke kwaliteitsonderzoeken.
Durf te erkennen dat een bepaalde aanpak niet doeltreffend is, en zoek alternatieven.
Als u vasthoudt aan het doel, heeft dit experiment de beste kans van slagen.
Ik dank u voor uw aandacht.

