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door Misha Hofland

ZUTPHEN – De mensen bij Het
Plein hebben het druk, veel druk-
ker dan een paar jaar geleden.
Hoewel er volgens sommigen al-
weer lichte tekenen van econo-
misch herstel te zien zijn, blijft de
werkloosheid vooralsnog alleen
maar stijgen. En dat legt niet al-
leen druk op de werkzoekenden
zelf, ook bij Het Plein wordt met
man en macht geprobeerd werklo-
zen weer aan de slag te krijgen.
Creativiteit en zelfredzaamheid
zijn daarbij sleutelbegrippen,
want de banen liggen niet meer
voor het oprapen.
Het Plein is een gemeenschappe-
lijke regeling die voor alle inwo-
ners van Zutphen en Lochem een
aantal wetten uitvoert.
Coach Janny Slagman begeleidt al
sinds 1996 werklozen. De laatste
tijd ziet ze steeds meer naar Het
Plein komen. „Het aantal werklo-
zen is behoorlijk sterk gestegen.
En waar we eerst een meer homo-
gene groep hadden, zie je nu men-
sen uit alle lagen van de bevol-
king, ook universitair opgelei-
den.”
Iemand die werkloos raakt komt
eerst bij Het Plein terecht voor
een intakegesprek met Slagman
of één van haar collega’s. Het inta-
kegesprek is bedoeld om een eer-
ste beeld te krijgen van iemands
situatie en de kansen op werk.
Slagman: „Je maakt soms hele hef-
tige situaties mee, mensen scha-
men zich voor het feit dat ze zon-
der werk zitten. Soms zie je bij-
voorbeeld ook vrouwen met kin-
deren die na een echtscheiding in-
eens moeten gaan werken en
geen idee hebben wat ze moeten

doen en hoe ze het gaan redden.
Ik probeer dan voor zover dat mo-
gelijk is te laten zien dat het ook
kansen kan bieden, dat mensen
weer de regie in eigen hand kun-
nen nemen.”

Tijdens de intake zoekt Slagman
uit wat mensen al gedaan hebben
om weer aan werk te komen en
licht ze hen voor over vacaturesi-
tes en het aanvragen van een bij-
standsuitkering. Bij dat laatste
komt nogal wat kijken qua formu-
lieren. „Bovendien staat er een
boete op het verstrekken van on-
juiste gegevens, dus we zien het
daarom als onze plicht mensen
goed voor te lichten en op weg te
helpen.”
Na de intake stromen werklozen
in het vierwekenprogramma in,
dat bij Het Plein zelf werd ontwik-
keld om mensen weer aan het
werk te krijgen. Tijdens dat pro-
gramma komen de deelnemers
vijf dagdelen in kleine groepjes
bij elkaar, samen met een werk-
coach. Gezamenlijk wordt er bij-
voorbeeld gewerkt aan het ont-
wikkelen van een online portfo-
lio, een soort uitgebreid gepresen-
teerd CV. Slagman: „Veel mensen
willen graag snel weer aan het
werk, zo’n portfolio is dan een
goede mogelijkheid om jezelf te
laten zien.”
Een positieve houding is volgens
de Zutphense werkcoach essen-
tieel: „Je moet creatief zijn in deze
tijd, zien waar de kansen liggen.
Doe je niets, dan kun je ook gaan
schoffelen. Een klein deel van de
werklozen kijkt vooral naar wat
er niet kan, zien een baan in Lo-
chem vanwege het vervoer al niet
zitten. Maar verreweg de meesten
willen graag.”
Werkcoach Désirée Hanssen was
mede-ontwikkelaar van het vier-
wekenprogramma. „Zelfsturing is
heel belangrijk tegenwoordig, het
wordt niet meer voor je gedaan.
Het e-portfolio is daarbij een
goed middel, dat sluit goed aan
op de veranderende arbeids-
markt. Het gaat er steeds meer
naartoe dat mensen via via banen
vinden. Je eigen netwerk wordt
belangrijker, helemaal in deze
moeilijke economische tijden.”
Als onderdeel van het programma
ontwikkelde Het Plein een online
omgeving waar werklozen kun-
nen inloggen om bijvoorbeeld te
werken aan hun presentatie, ba-
nen te zoeken en contact te hou-
den met de coaches. Voor sommi-

H et was deze week
het ideale weer
om na afloop van
het werk nog
even een stuk te

gaan fietsen. Dat het warm
was voor de tijd van het jaar
merkte je op kantoor vooral
aan de benauwde lucht; naar
buiten gaan is dan bevrijdend.
Wulpen en grutto’s waren de
hele dag al buiten geweest –
het grote voorrecht van vogels.

Ze kwamen voorbijgevlogen
en leken mij met hun kenmer-
kende roep te groeten.
Ik was nog maar net de meest-
al rustige maar nu iets drukke-
re rondweg tussen Zutphen en
Eefde overgestoken of ik waan-
de me veel verder weg van
huis dan ik in werkelijkheid
was. Ergens diep in Europa,
langs de Donau en niet langs
de IJssel. Dat kwam door de

Midden-Europees aanvoelende
temperatuur en de weidse om-
geving met machtige boom-
groepen. En er leek ook met de
tijd iets aan de hand te zijn:
overal pinksterbloemen om
me heen. Hoewel Pasen nog
moet komen. (Pinksterbloe-
men bloeien gewoonlijk ruim
voor pinksteren, maar na de af-
gelopen winter die geen win-
ter was zijn ze nu wel erg
vroeg).
Op de oude vuilstortberg van
Fort de Pol even verderop is
een uitkijkpost ingericht. Je
kijkt met de windmolens mee
het landschap in, naar IJssel,
Twentekanaal en verder. Je ziet
de nieuwe rondweg het gebied
doorsnijden.
Het verkeer dendert nu niet
meer langs de huizen in de be-
bouwde kom, dat is het voor-
deel. Hij is deels verdiept aan-
gelegd, de landschappelijke
schade valt nog mee. Het land-
schap moet voldoen aan twee
tegenovergestelde menselijke
verlangens tegelijkertijd: het
verlangen om snel van A naar
B te kunnen (van Zutphen
naar Deventer in dit geval) en
het verlangen om zonder enig
verder doel langs de dijk tus-
sen de pinksterbloemen te zit-
ten.

LOCHEM – Gery Groot Zwaaftink,
Mees en Arjan Verschuur zijn alle
drie afkomstig uit de buurt van
Vorden. Ze schrijven, zingen en
spelen liedjes, gedichten en verha-
len, waarbij ze zichzelf op de
akoestische gitaar begeleiden.
Geen gek idee dat deze drie muzi-
kanten, die ook nog eens fans van
elkaar zijn, samen komen in een
muzikaal programma, waarin al-
les draait om improvisatie. De Bar-
den van Bronckhorst presenteren
zich zondagmiddag 13 april in de
Schouwburg Lochem.
Gery Groot Zwaaftink is al jaren
een bekende troubadour in de
Achterhoek. In het dialect en in

het Nederlands zingt Gery over
de dingen van alledag, een specia-
le invalshoek zet de eenvoud daar-
van in een bijzonder perspectief.
De muzikale Mees (Merel van
Laake) is opgegroeid in Vorden.
Ze zag toen ze jong was Gery
Groot Zwaaftink optreden en
dacht ‘Dat wil ik ook!’. Ze begon
op haar twaalfde met liedjes
schrijven en ontdekte al snel de gi-
taar. Mees greep elke kans die ze
kreeg aan om op het podium te
staan. Na een opleiding aan het
conservatorium in Rotterdam kan
ze zeggen dat haar droom al voor
een groot deel uit is gekomen.
Arjan Verschuur leeft in zijn ei-

gen droom door zoveel mogelijk
te zingen en schrijven. Met zijn
authentieke optredens verwarmt
hij, door zijn liedjes met inhoud,
de harten van de luisteraars. Hij
won in 2011 het Utrechts Klein-
kunst Festival, dat werd gepresen-
teerd door Mees.
Het programma ligt niet vast. Eén
muzikant begint te spelen en ver-
telt zijn verhaal. Spontaan speelt
een ander daar op in en zo bouwt
het drietal gezamenlijk de voor-
stelling op.

Schouwburg Lochem zondag 13 april,
14.30 uur; toegang: 14,50 euro.

‘Eigen netwerk

! De werkloosheid in Gelderland
kwam in 2013 uit op 7,6 procent,
in 2012 was dat 5,7 procent.

! Het landelijk gemiddelde in 2013
was 8,3 procent.

! In januari steeg het landelijk ge-
middelde tot 8,6 procent (678.000
werklozen).

! Bij aanvang van de crisis in 2008
was er landelijk 3,8 procent van
de beroepsbevolking werkloos.
Bron: Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS).

! Aantal mensen met een WW-uit-
kering in oktober 2013 (meest re-
cente cijfers):

! Landelijk: 38 per 1000 inwoners
! Zutphen: 1408 (47 per 1000 inwo-

ners)
! Lochem: 818 (43 per 1000 inwo-

ners)
! Brummen: 489 (38 per 1000 inwo-

ners)
! Voorst: 480 (33 per 1000 inwo-

ners)
! Bronckhorst: 868 (39 per 1000 in-

woners)
! Berkelland: 1006 (37 per 1000 in-

woners)
Bron: UWV

WERKLOOSHEID

SNIPPERS

Het Plein, centrum voor werk,
inkomen en participatie voor de
gemeenten Zutphen en Lochem
krijgt steeds meer mensen over de
vloer die op zoek zijn naar een baan.

Pinksterbloemen

destentor.nl/abonneevoordeel

Speciale aanbiedingen voor abonnees! 

Barden van Bronckhorst laten hun
show spelenderwijs ontstaan

Het landschap
moet voldoen aan
twee tegenover-
gestelde mense-
lijke verlangens

WW-UITKERING

CIJFERS

WWW.KEESSMIT.NL / AMERSFOORT - A1 / ALMELO - ZUID

VESTIGING AMERSFOORT T/M AUGUSTUS IEDERE

ZONDAG OPEN
11-18 UUR
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Sander Grootendorst
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ge mensen zijn die nieuwe manie-
ren van solliciteren erg moeilijk.
Daarom hebben de coaches bij
Het Plein ook instrumenten als
een competentiescan en een parti-
cipatieladder om zo te bepalen
wat mensen aan vaardigheden
hebben en wat ze in een plan van
aanpak kunnen zetten als leerpun-
ten. Hanssen: „Er komen nu ook
mensen bij ons die vijfentwintig
jaar dezelfde baan hebben gehad
en nooit hebben hoeven sollicite-
ren.”
Henk Modderkolk (25) is een ech-
te gamer. Via een stage kwam hij
te werken bij een internethandel
voor videogames en nadat de eige-
naar stopte nam hij de inventaris

over. Aanvankelijk liep dat goed
en de jonge Apeldoorner besloot
daarop een winkel in Zutphen te
beginnen. Een grote fout, want
het liep totaal niet. Modderkolk:
„Ik maakte schulden en op een ge-
geven moment kwam ik bij Het
Plein terecht. Daar adviseerden ze
me om te stoppen voor ik nog ver-
der in de schulden zou raken.”
Tijdens het begeleidende pro-
gramma werd hem gevraagd wat
hij graag zou willen doen en daar
kwam het werken met camera’s
uit.
Op vrijwillige basis maakt Mod-
derkolk nu filmpjes voor een pro-
ject van Het Plein om zo alvast
wat ervaring op te doen. Sinds hij

stopte met zijn winkel deed hij al
163 sollicitatiebrieven de deur uit.
„Aanvankelijk vooral op functies
in de detailhandel, maar na ver-
loop van tijd solliciteerde ik over-
al op, je wil gewoon graag iets
doen.”
Aangezien jongeren onder de 27
jaar zonder startkwalificaties
geen recht hebben op een bij-
standsuitkering besloot Modder-
kolk onlangs om toch weer terug
naar school te gaan. Na de zomer
gaat hij met de opleiding Media
en vormgeving beginnen aan het
ROC in Apeldoorn.
Anna draaide de laatste tijd mee
in het vierwekenprogramma van
Het Plein. De Zutphense haalde

niet genoeg inkomsten binnen als
ZZP’er en is nu al een tijd druk
aan het solliciteren. „Ik vind het
soms wel moeilijk om hoop te
houden, het is heel lastig om al
die afwijzingen niet persoonlijk
op te nemen. Je gaat je toch afvra-
gen: wat doe ik verkeerd?”
Voor de deelname aan het pro-
gramma was Anna aanvankelijk
niet erg gemotiveerd. „Maar er
werd echt geluisterd en meege-
dacht. Ik heb er wel wat geleerd
over solliciteren en het dwingt je
om zelf stappen te blijven zet-
ten.”

(Op verzoek van de laatste betrokke-
ne is een gefingeerde naam gebruikt)

De regio Berkelland-Lo-
chem van EVN (Epilepsie
Vereniging Nederland)
houdt dinsdag 22 april een
voorlichtingsavond over epi-
lepsie in ontmoetingscen-
trum ’t Hof in Borculo. Aan-
vang 19.30 uur.

ZUTPHEN – Na zeven edities van
‘Zutphen Speelt...’ met mannelij-
ke artiesten, hebben zondag 13
april vanaf 15.30 uur uitsluitend
dames het voor het zeggen in De
Stadsbrouwerij. Tijdens Ladies of
Legend brengen twaalf zangeres-
sen uit Zutphen en omstreken
nummers ten gehore van popdi-
va’s als The Supremes, Tina Tur-
ner, Aretha Franklin en Dusty
Springfield. Tijdens ‘Zutphen
Speelt...’ brengen muzikanten uit
de regio elke maand een semi-
akoestisch eerbetoon aan hun fa-
voriete legendarische artiesten.
Het is een initiatief van evene-
mentenorganisator Erik Nenger-
man en muziekliefhebber Bas van
der Veen. De entree is gratis en
vol is vol.

Vanwege de aanleg van de
nieuwe spoortunnel rich-
ting het bedrijventerrein A1
rijden er vandaag en mor-
gen geen treinen tussen De-
venter en Zutphen. Bouw-
combinatie Reef-Colijn-St-
rukton Infratechnieken ge-
bruikt dit weekeinde om
het 1000 ton zware tunnel-
dek op zijn plek te rijden. Zo-
dra het gevaarte in positie is
gebracht, wordt het spoor
meteen hersteld. Vanaf
maandagochtend moeten er
weer treinen kunnen passe-
ren. Reizigers vandaag of
morgen tussen Deventer en
Zutphen willen reizen wor-
den vervoerd met bussen.
De extra reistijd is half uur.

Het bestuur van de Stich-
ting Sport, Cultuur en Educa-
tie Steenderen zet maandag
een handtekening onder de
overdracht van zwembad en
sporthal in Steenderen. De
overdracht - voor overname
zwembad en beheer sport-
hal - vindt om 16 uur plaats
in het gemeentehuis in Hen-
gelo .

Zaterdag 12 april gaan 28 ba-
sisschoolklassen in Maars-
sen de verbale strijd aan om
de titel Debatkampioen
2014. Ook De Steenuil uit
Steenderen dingt mee. De
stellingen zijn: kinderen die
pesten moeten naar aparte
scholen, als de oorlog voor-
bij is moeten vluchtelingen
terug naar het eigen land en
over 50 jaar mag iedereen
overal ter wereld wonen.

Epilepsie

Twee dagen geen
trein naar Deventer

Overdracht sporthal
en zwembad

De Steenuil op voor
debatkampioen

steeds belangrijker’

Zutphen speelt
Ladies of Legend

! Werkzoekende Henk Modderkolk samen met zijn werkcoach Désirée Hanssen tijdens een training bij Het Plein. foto Zutphens Persbureau

! Bij de Barden van Bronckhorst draait alles om improvisatie. Ook in Lo-
chem. Eigen foto

twitter.com/de_stentor

Volg ons ook op twitter!

Morgen koopzondagMorgen koopzondagMorgen koopzondagMorgen koopzondag
Geopend van 09:00 tot 18:00 uur!

   www.oosterik.nl
Johanninksweg 68  Denekamp
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