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Vanaf z'n twintigste werkte Kevin in de bouw. Tot twee maanden geleden. Na twee jaar
ziektewet zit hij nu in de WW. Daar sta je dan, 29 jaar, met een jong gezin thuis. Met een tas vol
papier komt hij bij ons en vertelt: "Ik heb alles maar meegenomen, ik ben er zelf niet zo handig
mee.”

Wat speelt hier? En hoe kunnen wij hem helpen? Eerst maar eens helder krijgen wat er allemaal is gebeurd. Kevin werkt al vier jaar bij
dezelfde werkgever, maar de laatste jaren zat hij veel ziek thuis. Hoofdpijn. "De dokters kunnen niks vinden,” zucht hij, "en nu heeft mijn
baas me eruit gedaan.”

'Hoe moet dat nu? Ik kan echt niet werken'

Ra ra, hoe kan dat?

In zijn papieren lezen we onder meer dat hij na twee keer een half jaar ziektewet halve dagen moest gaan werken. Maar helaas. Ook dat
hield hij niet vol. Daarom kwam het UWV in beeld en kreeg hij verschillende keuringen. Niemand vond echter een verklaring voor zijn
klachten. Dus ja, dan stopt het op een gegeven moment voor je werkgever. Daar kunnen wij ook niets aan veranderen.

Het stopt op een gegeven moment

De WW die Keving nu krijgt, stopt over 4 maanden. Dát is het moment dat we wat voor hem kunnen betekenen. Want in de laatste
maand moet hij zich bij de gemeente melden voor bijstand, iets dat nu via het wijkteam loopt. Kevin laat doorschemeren dat hij hier als
een berg tegenop ziet. “Wat als ze me verplichten te solliciteren? Het lukt me niet, ik ben te vaak ziek.”

Lastig gesprek? Wij helpen

Heel begrijpelijk, die vertwijfeling. Wat hem zou helpen? Een goede coach die kijkt naar wat hij nog wél kan. Helaas hebben ook wij daar
geen invloed op. Wél maken we hem duidelijk dat we bij het gesprek met de wijkcoach kunnen aanschuiven. Of dit gesprek samen
kunnen voorbereiden.

Kevin is zichtbaar opgelucht. “Pfff. Wat ben ik blij dat ik mijn verhaal kon doen. Ik zie nu niet meer zo tegen de toekomst op. Geweldig
dat ik er niet alleen voor sta. Nou, dan kom ik over drie maanden graag weer terug voor het vervolg”, besluit hij.

Dit soort vragen en gesprekken krijgen we elke week. Dankzij onze eigen ervaringen helpen we mensen dan weer op weg. Ook u. Bel
met 0546 45 69 09 voor een afspraak of kijk op www.almelosociaal.nl.

Sandra is pr-medewerker bij Almelo Sociaal, de stichting met vrijwilligers die u gratis helpen bij vragen over geld, zorg en
wonen. In deze column krijgt u een kijkje in wat ze in de praktijk meemaken.
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