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Met work first heeft reïntegratie een nieuwe
invulling gekregen. Maar hoe vullen gemeenten dit concept in? Wat zijn de succes- en
faalfactoren? De resultaten van de eerste
Benchmark Work First.
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Deense rolmodellen
Het Deense Aarhus ontwikkelde een opvallende aanpak van schooluitval en jeugdcriminaliteit. Wat kunnen Nederlandse gemeenten
hiervan leren?
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Werk aan de winkel
Ineens is het onderwerp weer helemaal terug: de wijken. Vorige maand braken
er in de Utrechtse wijk Ondiep hevige ongeregeldheden uit nadat een motoragent een buurtbewoner had doodgeschoten. Twee weken later presenteerde
minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie een lijst met 40 probleemwijken die vanaf nu kunnen rekenen op speciale inzet van het rijk.
Hoe minister Vogelaar de wijken precies wil aanpakken, is nog onduidelijk. In
ieder geval lijkt zij open te staan voor een integrale aanpak van de problematiek. Tot voor enkele jaren dacht men dat het mogelijk is een wijk weer op
te stuwen in de vaart der volkeren door oude huizen op te knappen en er
duurdere huizen tussen te zetten. Dat zou de eenzijdige samenstelling van de
wijk doorbreken en kansarmen zouden zich optrekken aan de nieuwe, gefortuneerde bewoners. Dat blijkt niet te werken en tijdens de renovatie neemt de
kans op overlast en rellen alleen maar toe, zo bleek in Ondiep.
Kortom: naast bakstenen is er ook perspectief nodig. Perspectief op volwaardige participatie in de maatschappij. Voor sociale diensten betekent dit dat zij
hun werkterrein verder moeten verbreden. Niet alleen samenwerking met de
ketenpartners UWV en CWI maar ook met bijvoorbeeld woningcorporaties.
Kan work first daarbij een rol spelen? In ieder geval leiden work first-trajecten
tot een substantiële daling van het aantal mensen uit de bijstand, zo blijkt uit
het omslagartikel over de resultaten van de eerste Benchmark Work First. Uit
diezelfde Benchmark blijkt ook dat gemeenten heel verschillende invullingen
geven aan het concept en ook de doelen, doelgroepen en resultaten sterk
uiteenlopen. Waarom dan geen work first-traject gericht op één probleemwijk?
Los daarvan is het zeer waarschijnlijk dat we een tijd tegemoet gaan van veel
work first-bijeenkomsten. Want uit de Benchmark blijkt ook dat er zeer grote
verschillen zijn in resultaten. En wie wil nu niet weten waarom zijn gemeente
niet die 88 procent uitstroom haalt die blijkbaar mogelijk is? Kortom: een tijd
van studiegroepen, keukenbezoeken en workshops om van elkaar te leren wat
het beste werkt en wat je beslist niet moet doen.
Hopelijk geeft het omslagartikel al een eerste aanzet tot die discussie.

- De redactie -

De Buitenwereld
Sprank waagde zich een dag in De Buitenwereld, het ervaringscentrum voor klantgericht
werken van UWV. Een verslag van een bijzondere ervaring.
Pagina 26
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Huisbezoek
verdient een
herwaardering
Margriet Jongerius, directeur Sociale Zaken en
Arbeidsmarktbeleid a.i. Leiden
Afgelopen maand heeft de rechter de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) verboden nog langer
steekproefsgewijs huisbezoeken af te leggen om
te controleren of AOW’ers samenwonen. De
rechter vindt dat een onacceptabele inbreuk op
hun privacy.
Ook sociale diensten gaan langs bij hun klanten.
In Leiden beperken huisbezoeken ter controle
- door de cliëntenraad huiszoekingen genoemd

- zich tot de risicogroepen. Het lijkt er op dat de
SVB vrij willekeurig bij mensen langsging, zonder
indicatie van fraude. Door samenwerking met
andere handhavers en instanties is het echter
mogelijk vanachter het bureau zogenoemde
fraudescorekaarten te maken die een vrij
betrouwbare indicatie geven dat er iets mis is. Zo
is het twijfelachtig dat iemand op een bepaald
adres woont als het watergebruik van die woning
vrijwel nul is. In Leiden gaat er in dat geval een
consulent samen met een ‘fraudeprevent’ langs
om te zien of er sprake is van misbruik.
Toch zou je als sociale dienst ook wel eens op
een andere manier bij klanten op bezoek willen.
Niet om te controleren, maar om een goed beeld
te krijgen van de situatie van de klant, het gezin
en de omgeving, net als sommige scholen en
hulpverleningsinstellingen doen. Het past ook
goed bij de verschuiving in het werk van sociale

Een goed gesprek geeft meer inzicht
in ‘zittend bestand’ dan statistiek
Harde gegevenszeggen weinig over welke
mensen het grootste risico lopen lang in
de bijstand te verblijven. Een gesprek geeft
een veel beter beeld.
Liny Bruijnzeel, procesmanager Divosa
Alleenstaande vrouwen in de bijstand zijn
gemiddeld zo’n zes tot acht jaar ouder dan
alleenstaande bijstandsmannen. Ook de gemiddelde verblijfsduur van alleenstaande vrouwen
in de bijstand is een paar jaar hoger dan die
van mannen. Gemiddeld ouder en gemiddeld
langer in de bijstand, daarop plakken we al snel
het label ‘moeilijker bemiddelbaar’ en ‘grotere
afstand tot de arbeidsmarkt’.
Zouden tien personeelsfunctionarissen deze
twee groepen aangeboden krijgen, dan schat ik
in dat er meer vrouwen dan mannen een baan
vinden. Waarom? Vrouwen komen veel minder
vaak dan mannen in de bijstand door mislukte
schoolcarrières, verslavingsproblemen en detentieverleden. Vrouwen zijn vooral in de bijstand
gekomen doordat ze alleen zorgen voor een

kind. Sociale diensten mochten of moesten
deze groep een tijdlang met rust laten. Dat is
een paar jaar anders geweest, maar als het aan
het huidige kabinet ligt, zien we alleenstaande
moeders niet op de arbeidsmarkt zolang de
kindjes jong zijn.
Mijn conclusie is dat alleenstaande vrouwen
vooral zo lang in de bijstand zitten omdat
iedereen eraan gewend is geraakt hen met rust
te laten. Ze dragen inmiddels de kenmerken van
kanslozen. En omgekeerd draagt de statistiek
over ‘zittend bestand’ de kenmerken van politieke keuzes, beleid en gedrag van uitvoerders.
Als de statistiek ons in de steek laat, hoe kunnen
we dan een beeld krijgen wie het grootste risico
lopen langdurig in de bijstand te blijven? Judith
Wolf, bijzonder hoogleraar Maatschappelijke
Opvang in Nijmegen, schreef over mensen
die leven in de marge van Den Haag. In het
onderzoek Op achterstand stelt zij zich de vraag
waarom mensen achterop raken en afglijden. Zij
vroeg het de mensen in de marge zelf, en ook
hun omgeving en hulpverleners. Er was overeenstemming over de prestatiesamenleving en

diensten van controle en fraudepreventie naar
activering.
Naar mijn overtuiging kan zo’n bezoek – op basis
van vrijwilligheid - helder maken wat er speelt
en wat er nodig kan zijn om de klant aan de slag
te helpen. Is er sprake van generaties uitkerings-

de grote nadruk op eigen verantwoordelijkheid.
Er passeerden traumatische ervaringen in de
jeugd en niet goed functionerende hulpverlening. En er was eerlijk zelfinzicht: ik kan niet met
geld omgaan, ik heb mijn verslaving niet in de
hand, ik ben verward in mijn hoofd.
Wat is nu het wezenlijke kenmerk van marginalisering, vroeg Judith Wolf. Professionals dachten
dat het vooral te maken had met niet goed
functionerende hulpverlening. De Hagenezen in
de marge zelf kwamen met een ander, verbluffend helder antwoord. Je herkent ons omdat
we niet meer participeren in de samenleving,
omdat we het noodzakelijke houvast daarvoor
zijn kwijtgeraakt: geen vaste woonruimte meer,
hoge schulden, geen zinvolle dagbesteding,
geen betaald werk, lichamelijk ziekten, weinig
sociale contacten, en dat in een cocktail bij
elkaar.
Wil je de kans op langdurige uitkeringsafhankelijkheid tijdig verkleinen, kijk dan of mensen nog
beschikken over de basisvoorwaarden om mee
te doen: een stabiel dak boven het hoofd, geld
zonder zorgen, een sociaal netwerk, een zinvolle
invulling van de dag. Niet te herleiden uit CBSstatistiek, maar gewoon via een gesprek met de
klant. Ook goed voor de sociale contacten. *
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afhankelijkheid? Zijn er (woon-)schulden? Is er
misschien kinderopvang nodig? Lukt het wel alle
formulieren in te vullen? Is de klant bekend met
instanties en mogelijkheden die in de buurt en
de stad geboden worden (kinderopvang, hulpverlening, sport, onderwijsfaciliteiten, leerwerkplaatsen, taalcursussen)?
Het hebben van een integraal beeld van de klant
en zijn omgeving wordt belangrijker nu sociale
diensten steeds meer stuiten op groepen klanten
met grote afstand tot de arbeidsmarkt en complexere problematiek.
Ook sluit het instrument goed aan bij de uitvoering van de Wmo. Een bezoek geeft een snellere
en diepere indruk dan een gesprek aan het loket.
Klanten worden meer mens en minder nummer.
Toch zitten er nog haken en ogen aan een
dergelijke vorm van kennismaking. Zo heeft een
(medewerker van) een sociale dienst – anders
dan bijvoorbeeld artsen – geen geheimhoudingsplicht, maar wel een signaleringstaak. Wat
als er tijdens een bezoekje iets ongeoorloofds
wordt gesignaleerd? Een alternatief kan zijn
werklozen in te schakelen om klanten te bezoeken, zoals in sommige gemeenten al gebeurt of
afspraken te maken met begeleiders van buiten
de sociale dienst.
Hoe dan ook lijkt het zinvol de mogelijkheden
van een ‘huisbezoek’ nieuwe stijl te verkennen
omdat het gaat om een tijdsinvestering in mensen, die zich waarschijnlijk weer terugverdient.
Een ding is zeker: bezoeken voor controle en ter
kennismaking mogen niet gemengd worden. Al
was het maar omdat spiedende blikken tijdens
het gesprek het groeien van onderling vertrouwen in de weg staan. *

Lessen uit Ondiep
Gerard Marlet, directeur van stichting Atlas voor
Gemeenten en Tof Thissen, voorzitter Divosa
Vorige maand sloeg in de vlam in de pan in een
Utrechtse wijk. In tegenstelling tot wat velen
verwachtten was het geen wijk met veel flats en
allochtonen, zoals Overvecht, maar Ondiep, een
wijk zonder flats, met relatief weinig allochtonen
en met veel sociale cohesie. Maar ook een wijk
met een hoge werkloosheid en veel hangjongeren.
De problemen in Nederlandse wijken hebben
vooral een sociaal- economische achtergrond,
zo blijkt uit recent onderzoek van Stichting
Atlas voor gemeenten. Uitzichtloze werkloosheid verklaart leefbaarheidsproblemen veel
beter dan het uiterlijk van de woningen of de
bevolking. Problemen doen zich vooral voor in
wijken in een economisch kansrijke omgeving
liggen waar desondanks veel mensen werkloos
zijn. In die wijken is meetbaar meer criminaliteit
en overlast van jongeren. De frustratie over zo’n
relatieve economische achterstandspositie leidt
gemakkelijk tot intolerantie en maatschappelijk
onaangepast en crimineel gedrag.
Het is dan ook de vraag of met de traditionele
stedelijke vernieuwing van die probleemwijken
‘prachtwijken’ kunnen worden gemaakt. Het
is niet waarschijnlijk dat jongeren die buiten
de boot vallen minder gefrustreerd zijn in een
nieuw huis. Vergelijkbare problemen doen zich
immers ook al voor in relatief nieuwe wijken
in Almere, Zoetermeer en Capelle aan den
IJssel. Ook meer sociale samenhang lost naar

verwachting weinig op. Ondiep laat zien dat een
sterke sociale binding tussen de oorspronkelijke
bevolking juist ook tot insider-outsiderproblemen kan leiden.
Het bouwen van nieuwe muren in woonwijken moet in iedere geval samen gaan met het
slechten van muren op de arbeidsmarkt. Dé
opgave in de economisch succesvolle Nederlandse steden is juist om iedereen binnen boord
te houden en naar eigen vermogen mee te laten
doen. Dat is een appèl aan ieder individu, maar
ook aan werkgevers, overheid en uitvoerende
diensten die bijvoorbeeld samen met het beroepsonderwijs vernuftige combinaties van leren
en werken moeten ontwikkelen.
In wijken moet werken terugkeren als norm.
Geef loon naar werken in plaats van een uitkering. Combineer dat met het werk dat in de
buurten gedaan moet worden; er is heel veel sociaal productieve arbeid die nu blijft liggen. Ook
een verbinding tussen de Wmo en de WWB kan
de kans op maatschappelijke participatie voor
mensen die nu aan de kant staan vergroten.
Denk daarbij aan een allochtone moeder die
vrijwilligerswerk doet op school, hierdoor de
Nederlandse taal beter machtig wordt, haar
netwerk uitbreidt en op die manier haar kansen
op de arbeidsmarkt vergroot.
Het wordt dus tijd dat we problemen in wijken
niet alleen met ‘bouwen en slopen’
proberen op te lossen, maar ruimte geven
aan creatief sociaal-economisch beleid. Het
werkzame recept zal echter niet voor iedere wijk
hetzelfde zijn. In een stad als Emmen creëert de
markt weinig banen zodat het daar alleen zin
heeft mensen de arbeidsmarkt op te jagen als
daar (gesubsidieerde) banen tegenover staan.
Voor Amsterdam is het juist de vraag of het
stimuleren van de werkgelegenheid wel zin heeft
als werkloosheid en onvervulde vacatures daar al
naast elkaar bestaan. Succesvol wijkbeleid zorgt
dus niet alleen voor een juiste mix van fysieke en
sociaal-economische maatregelen, maar houdt
ook rekening met regionale verschillen in de
achtergronden van de problemen in de wijken. *
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Reïntegratie krijgt met work first een nieuwe
invulling. Gemeenten bekleden steeds meer
de rol van personeelsleverancier. Wat zijn de
succes- en faalfactoren?
tekst: Ronald de Kreij, foto: Truus van Gog

Het motto van een eerder kabinet lijkt nu echt
te zijn geland in sociale zekerheidsland: ‘Werk,
werk, werk’. Alles ademt werk bij de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden. Een nog altijd
groeiend aantal gemeenten is ervan overtuigd
geraakt dat de beste manier om WWB’ers te
activeren loopt via al dan niet betaald werk. Een
steuntje in de rug krijgen de gemeenten hierbij
van de veranderde tijdgeest: het is inmiddels
vrij algemeen aanvaard dat mensen voor het
krijgen van een uitkering een maatschappelijke
tegenprestatie leveren. In de vorm van arbeid,
wel te verstaan.
Maar ook van het motto van het huidige
kabinet – ‘Samen werken, samen leven’ – maken
gemeenten dankbaar gebruik. Ze voeren hun
reïntegratieopdracht tegenwoordig bij voorkeur
samen met anderen uit. Samen met de andere
partijen in de keten – CWI, UWV, of reïntegratiebedrijven – maar ook met werkgevers in de
meest uiteenlopende sectoren. Gemeenten beseﬀen zich terdege dat gemeenten niet de enige
probleemhouders zijn waar het gaat om mensen
die langere tijd verstoken zijn (geweest) van
actieve maatschappelijke deelname. Het besef
is breed doorgedrongen dat gemeenten niet de
enige probleemhouders zijn waar het gaat om
mensen die langere tijd verstoken zijn (geweest)
van actieve maatschappelijke deelname.
Alles bij elkaar opgeteld lijkt de hierboven
beschreven aanpak, het uit het buitenland
overgewaaide verschijnsel work first een groot
succes. Maar is dit ook écht zo?

Alleen een vergelijkend onderzoek kan op deze
vraag antwoord geven. Daarom sloegen Divosa
en de gemeente Ede als aanvrager van IPWsubsidiegeld de handen ineen, en vroegen ze het
advies- en onderzoeksbureau Orbis en het Hugo
Sinzheimer Instituut van de Universiteit van
Amsterdam een benchmark uit te voeren. De
meervoudige opdracht luidde: maak een vergelijking van de verschillen in work first-aanpakken,
leg een relatie tussen de aanpak en de resultaten,
geef aan in welke mate gemeenten de resultaten
kunnen beïnvloeden en biedt handvatten voor
een verdere doorontwikkeling van work first.

Het werkt?!
Om maar met het goede nieuws in huis te
vallen: work first werkt! Of, omdat onderzoekers
doorgaans liever een slag om de arm houden:
work first lijkt een succesvol reïntegratie-instrument.
Maar er is ook minder goed nieuws. Namelijk
dat work first een containerbegrip is waarvoor
nooit één succesformule zal kunnen worden
ontwikkeld. Wél kunnen verschillende opties
worden benoemd die de kans op succes vergroten, rekening houdend met het doel en de
doelgroep van het project.

Het kan verkeren. Toen de landelijke politiek de
gemeenten in 2002 verplichtte hun reïntegratieactiviteiten uit te besteden aan private partijen,
maakte dat veel discussie los. Hetzelfde was
het geval toen in 2004 met de invoering van de
WWB het begrip ‘passende arbeid’ werd vervangen door ‘geaccepteerde arbeid’. Weer een jaar
later, in juni 2005, herhaalde de commotie zich
toen de uitbestedingsplicht voor reïntegratie
weer werd geschrapt. De gemeenten waren er
juist net aan gewend om deze taak volledig bij
anderen te beleggen.
Het duurde dan ook even voordat work first
vaste grond onder de voeten kreeg in Nederland. Helmond werd landelijk nieuws door als
een van de eerste gemeenten het instrument in
te zetten. Voor- en tegenstanders buitelden over
elkaar heen, maar inmiddels kent 80 procent van
alle gemeenten een of andere vorm van work
first. De aanpak loopt verschilt van een enkel
project bij de ene gemeente tot volledig op dit
instrument afgestemde reïntegratieactiviteiten
bij de andere. Ook zijn er gradaties in de aanpak,
gebaseerd op de afstand van de klant tot de
arbeidsmarkt. Zo legt het ene project de nadruk
op activerende, aanbodversterkende activiteiten,
terwijl het andere primair gericht is op het ver-

Gemeenten lijken effectiever te
reïntegreren dan reïntegratiebedrijven
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Korte reïntegratietrajecten
zijn effectiever dan lange trajecten
krijgen van werk of werkervaring op zich. Deze
verschillen komen doordat gemeenten zelf mogen bepalen of ze kiezen voor work first, hoe de
invulling is en wie er aan mee (moeten) doen.
De projecten kennen echter altijd minimaal één
echte gemene deler: de basis is werk.

Resultaten
En dan nu de hamvraag: wat levert work first
de gemeenten op? Gemiddeld wordt een preventieve uitstroom gescoord van 33 procent,
en een uitstroom naar werk van 45 procent. Dit
betekent dat 33 procent van de mensen die via
het CWI of anderszins bij de gemeente aanklop-

pen voor een WWB-uitkering, uiteindelijk niet
in een uitkering noch in een work first-traject
terechtkomen. Anders gezegd: zij worden
geen ‘klant’, maar zoeken hun heil elders. Van
degenen die wél in een work first-traject terecht
komen, stroomt 45 procent door naar betaald
werk.
Binnen deze cijfers zijn echter grote variaties te
zien. Er zijn gemeenten die 0 procent preventieve uitstroom realiseren, en andere die 80
procent scoren. Niet onderzocht is waar deze
potentiële klanten blijven en of zij zich misschien later alsnog weer melden. De uitstroom
vanuit work first naar werk varieert tussen 13

Hoekse Waard spiegelt zich aan Breda
Behoefte aan een goed voorbeeld? Doe als de regionale sociale dienst Hoekse Waard
en spiegel u aan een andere gemeente. Of zoals directeur Jacky Straatman deed:
hij plaatste 75 uitkeringsgerechtigden uit ‘zijn’ Hoekse Waard – rijp en groen door
elkaar, dus zowel nieuwkomers als bestaand bestand – bij het Arbeids- en Trainingscentrum van de sociale dienst in Breda en wachtte de uitkomsten af. Toen later bleek
dat 70 van hen doorstroomden naar een reguliere baan was de keuze snel gemaakt.
Hij wilde zelf ook zo’n centrum waar eenvoudige productie- en andere werkzaamheden
worden verricht en trainingen worden gegeven. Dit centrum heeft hij nu alweer een
week of tien, maar op 25 april is de officiële opening.
Straatman gaat verder. De vijf gemeenten die samenwerken in zijn sociale dienst
willen één serviceloket opzetten waar ondernemers kunnen aankloppen met alle
mogelijke vragen. Of het nu om een bouwvergunning gaat of het vinden van personeel.
“We willen een band met hen krijgen”, zegt Straatman. “We willen weten aan wat
voor soort mensen ze behoefte hebben, maar ook of en wanneer ze personeel kunnen
plaatsen. We willen ze namelijk op maat bedienen.”
Bij wijze van aftrap heeft Straatman onlangs een eerste informatiebijeenkomst voor
de regionale werkgevers georganiseerd. Maar hij wil meer. Bijvoorbeeld dat de
werkgevers zich persoonlijk komen presenteren op zijn Arbeids- en Trainingscentrum.
Daarvoor zijn ze inmiddels dan ook van harte uitgenodigd.
Tot slot nog dit: Straatman betaalt dit initiatief uit het werkdeel van de WWB-gelden.
De uitvoering is in handen van een reïntegratiebedrijf dat het centrum runt. Met dit
bedrijf heeft hij afspraken gemaakt over een vergoeding per aangeleverde klant. En hij
mag zelf weten hoeveel klanten hij aandraagt. Nul mag ook, maar liever niet natuurlijk.

en 88 procent. Ook hier is niet onderzocht hoe
duurzaam de uitstroom is. Dat gebeurt wel bij
de volgende metingen; het is de bedoeling zeker
nog een jaar door te gaan met de benchmark.
Misschien het opvallendste resultaat is dat de
uitkomsten het gunstigst zijn als de gemeente
zelf (lees: de sociale dienst) hoofdaannemer is
van het work first-traject, al dan niet met een
reïntegratiebedrijf als onderaannemer (zie tabel
1). De laagste score wordt bereikt als een SWbedrijf dit reïntegratiemiddel toepast, terwijl het
reïntegratiebedrijf qua score een goede middenmoter blijkt te zijn. Op een verklaring voor de
verschillen wordt nog gepuzzeld. Maar het zou
kunnen dat gemeenten beter scoren omdat ze
de ‘makkelijke doelgroepen’ zelf bemiddelen.
Ook interessant: het vooruitzicht op harde
sancties helpt niet mensen te ‘motiveren’
uit de uitkeringssituatie te komen (tabel 2).
Sterker nog: er stromen meer mensen uit naar
werk wanneer ze het vooruitzicht hebben
op een korting op de uitkering dan wanneer
ze bedreigd worden met stopzetting dan wel
weigering van de uitkering.
Mensen tewerkstellen in een gesimuleerde of
een reële werkomgeving heeft verschillende
eﬀecten op de preventie uitstroom en de
uitstroom naar werk (tabel 3). Een gesimuleerde
werkomgeving leidt tot iets meer preventieve
uitstroom. Kennelijk werpt het vooruitzicht op
‘niet echt werk’ een iets hogere drempel op.
Voor de uitstroom naar werk werkt een echte
werkomgeving beter.
Iets soortgelijks is te zien bij loon betalen voor
het van werk versus werken met behoud
van uitkering. In het eerste geval is er minder
preventieve uitstroom dan in het tweede (tabel
4). Mensen ontvangen klaarblijkelijk liever loon,
ook al is dat in een work first-traject, want dat
maakt het werk ‘echter’.
Tot slot enkele opvallende bevindingen die nog
geen definitieve conclusies toelaten maar wel
indicaties geven. In de eerste plaats lijkt het er
op dat hoe korter een work first-traject is, hoe
groter de uitstroom naar werk. En ten tweede
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omslagverhaal

ziet het er naar uit dat de prijs van een traject
geen invloed heeft op de eﬀectiviteit. De onderzoekers rapporteren echter zeer terughoudend
over de trajectprijs omdat de gemeenten soms
wel en soms niet de gemaakte kosten opgeven.
Blijkbaar, zo is nog een conclusie, hebben de
gemeenten maar een deel van het kostenplaatje
goed in beeld.

En nu?
Tijdens de bijeenkomsten waarin de eerste
resultaten van de benchmark onlangs aan de
deelnemers zijn teruggekoppeld, bleek dat het
moeilijk is de resultaten te vergelijken en op
basis daarvan conclusies te trekken over goede
en minder goede aanpakken.. Iedere gemeente
kiest voor een eigen, specifieke doelgroep, bedenkt eigen constructies en doet het uiteindelijk allemaal op zijn eigen manier.
Het gaat er vooral om, zo verwoordde een
van de aanwezigen de gevoelens, dat je moet
geloven in wat je doet, want alleen dan kan de
aanpak succes opleveren. En dan gaat het niet
alleen om het geloof belijden, maar het ook
uitstralen. Maar ook: zoek regionaal de juiste
aanpak, maar durf daarbij ook over grenzen
heen te kijken. Dat zijn de grenzen van de regio,
maar ook de grenzen in de aanpak. Zoek hierbij
natuurlijke partners en kom samen tot succes. *
Meer weten?
De resultaten van de benchmark roepen
vragen op. Welke verklaringen zijn er
voor de verschillen? Wat is de praktijk
achter de cijfers? Wat dat betreft brengt
de benchmark precies wat op voorhand
werd gehoopt: een goede aanleiding om
gericht met elkaar in gesprek te komen
en van elkaar te leren. Interesse? Kom
dan op 10 mei naar het slotcongres Benchmark W or k Fir st 2007. Aanmelden
kan via www.divosa.nl. Daar zijn binnenkort ook de bevindingen uit de benchmark
te vinden.

Effect hoofdaannemerschap op uitstroom (procenten)
Miljoen euro

preventieve uitstroom

uitroom naar werk

SW-bedrijf

11,0

35,4

Reïntegratiebedrijf

26,8

45,8

Sociale dienst

43,7

53,5

Effect sancties op uitstroom (procenten)
Miljoen euro

preventieve uitstroom

uitroom naar werk

Korting

29,3

50,8

Weigeren/stopzetten

37,0

36,3

Miljoen euro

preventieve uitstroom

uitroom naar werk

Gesimuleerd

41,9

42,0

Reëel Reëel

27,8

49,4

Effect werkomgeving op uitstroom (procenten)

Effect verlonen/werken met behoud van uitkering (wmbu) op uitstroom (procenten)
Miljoen euro

preventieve uitstroom

uitroom naar werk

Verlonen

20,0

44,5

Wmbu

37,9

44,5

Ondertussen, al Werkende Weg in Oss…
De Socialistische Partij staat niet bekend als een warm voorstander van wor k fir st.
De SP ziet de WWB als een laatste vangnet voor mensen die ondersteuning nodig
hebben, en het idee om deze mensen met behoud van uitkering arbeid te laten verrichten past hier niet in. Maar! Er zijn natuurlijk ook mensen die wél heel goed in hun
eigen onderhoud kunnen voorzien en de WWB helemaal niet nodig hebben. In de door
de SP gedomineerde gemeente Oss is voor deze mensen het project Werkende Weg
opgezet. De selectie gebeurt op basis van een nauwkeurige diagnosestelling. Is die
eenmaal een feit, dan is er bijna geen weg meer terug. Want wie het voorstel zonder
goede redenen weigert, ontvangt drie maanden geen uitkering en wordt daarna
opnieuw geselecteerd voor Werkende Weg.
“Bij wijze van tussenstop naar regulier werk bieden wij een betaalde baan aan bij het
reïntegratiebedrijf”, zegt projectleider Jan Habraken. “We hebben een speciale productie-unit opgezet op het industrieterrein. Hier kunnen de deelnemers noodzakelijke
vaardigheden opdoen zoals op tijd komen, collegiaal gedrag vertonen en je ziek melden
als je ziek bent. Ze krijgen een volwaardige aanstelling, verrichten lichte productiewerkzaamheden, maar worden desgewenst ook aanvullend getraind.”
De ervaring leert dat het verzet van de deelnemers bij aanvang doorgaans groot is,
maar dat bij zo’n 80 procent na twee tot vier weken een omslag in denken en doen
volgt. In de twee jaar dat het project nu loopt zijn ongeveer 180 mensen ingestroomd
en bedroeg de uitstroom naar regulier werk ongeveer 60 procent. Het gemiddelde
verblijf van de uitstromers binnen project bedraagt zes tot acht maanden. “Geen
slechte scores”, oordeelt Habraken over zijn eigen project. “En uiteraard hebben we
hiernaast voor de andere doelgroepen andere trajecten lopen.”
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‘Gefeliciteerd,
u heeft een baan’
In Stadskanaal werken CWI, UWV en sociale dienst
nauw samen met werkgevers, scholen en sociale
werkvoorziening om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
bij elkaar te brengen. Vooral laaggeschoolden profiteren.

tekst: Yolanda van Empel, foto: Jan Lankveld

Enkele jaren geleden kwam het Groningse
Stadskanaal in het nieuws toen het documentaireprogramma Zembla liet zien hoe een
reïntegratieproject van 4 miljoen euro welgeteld
vier arbeidsplaatsen had opgeleverd. De vier van
4 miljoen werden symbolisch voor het falende
reïntegratiebeleid uit die tijd.
Stadskanaal trok conclusies en nam afscheid
van de bulkaanpak. ‘Niet praten, maar doen’
is sindsdien de mentaliteit in Stadskanaal.
Accountmanagers van CWI en sociale dienst
trokken de stoute schoenen aan en gingen zelf
op bezoek bij honderd lokale bedrijven. Doel:
weten waar de (toekomstige) banen in de
regio zitten.
De accountmanagers wilden alles weten van
de werkgevers. Wat is het opleidingsniveau van
het personeel? En in de toekomst? En wat is de
vervangingsvraag? “Vooral kleine bedrijven zijn
vaak helemaal niet bezig met de vraag hoe ze
in de toekomst aan personeel moeten komen”,
vertelt projectleider Bettien Stiksma van de
gemeente Stadskanaal. “Daarom vragen wij ze
hoe wij hen kunnen helpen en waar de kansen

voor onze klanten liggen.” Deze voortvarende
benadering van werkgevers leverde belangrijke
contacten en inzichten op: vooral in de zorg,
schoonmaak, bouw en vervoer bleek veel
potentie te zitten.
Met de vraag naar personeel eenmaal beter in
beeld, bracht Stadskanaal zijn werkzoekenden
in kaart. De gemeente kent relatief veel laaggeschoolde werklozen die al langer een uitkering
ontvangen, en tot het zogenaamde zittende
bestand horen. “Door de analyse van de lokale
arbeidsmarkt weten we niet alleen beter wie
onze werkzoekenden zijn, maar ook waar de
banen van morgen zitten”, aldus Stiksma.

Vraaggerichte reïntegratie
Volgende stap is het matchen van specifieke
bedrijven met werkzoekenden, ofwel: vraaggerichte reïntegratie. “Een goed voorbeeld daarvan
is de sluitende aanpak voor jongeren”, licht
Stiksma toe. “We hanteren niet de standaard
work first-aanpak. We zoeken naar iets wat aansluit bij de jongere zelf. Vraaggericht. Als scholing nodig is, regelen we dat. Sinds kort hebben

we daarvoor samen met het roc een speciale
menukaart ontwikkeld. Op de voorkant van
de menukaart staat: ‘Gefeliciteerd, u heeft een
baan’. Het voorgerecht is de indicatie van de
werkzoekende: wat zijn diens kansen, talenten
en obstakels? Het hoofdgerecht biedt daadwerkelijke banen met concrete functieprofielen en
mogelijke opleidingen voor als de werkzoekende niet direct aansluit bij het functieprofiel. Het
nagerecht staat tot slot voor de nazorg. Stiksma:
“Het plaatselijke ROC Noorderpoortcollege
organiseert de opleidingen voor bestaande en
toekomstige banen in de regio, als er niet een
passende opleiding beschikbaar is. Meestal gaat
het om zeer praktijkgerichte opleidingen, zoals
het behalen van een vrachtwagenrijbewijs
of een kort traject van maar een paar weken
tot steigerbouwer. Vaak zijn het zelfs banen
met werkgarantie!”
Voor mensen die al langere tijd niet werken zijn
er werkervaringsplekken gecreëerd om weer
arbeidsritme op te doen en te wennen aan
het hebben van collega’s. Stiksma: “Dat biedt
geen garantie op een baan, maar activeert op
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z’n minst mensen die vaak al lang aan de kant
staan. Alleen dat is al pure winst.” De leer-werkplekken worden gerealiseerd bij werkgevers,
maar ook bij de plaatselijke sociale werkvoorziening of een reïntegratiebedrijf. “Op deze manier
bieden we in Stadskanaal die ondersteuning,
die past bij de vraag van de klant én de kansen
die de lokale arbeidsmarkt biedt”, aldus Stiksma.
“Niet de structuur, maar de mensen bepalen
de samenwerking.”
Het succes in Stadskanaal lijkt eenvoudig en
gemakkelijk totstandgekomen. “Het mooie is:
alles is er al”, vertelt Bettien Stiksma. “Door gebruik te maken van de bestaande infrastructuur,
blijkt het mogelijk om samen op korte termijn
veel voor elkaar te krijgen.” Landelijk is er vanuit
de ketenpartijen veel interesse voor de aanpak;
deze past naadloos in het ketenprogramma van
2007, waarin regionaal arbeidsmarktbeleid hoog
op de agenda staat. “Maar we zijn er nog niet”,
waarschuwt de projectleider. “We zijn pas in de
opstartfase. Nu is het zaak om de methodiek
structureel te borgen.” *

De werkgeversbenadering ʻSamen werkʼ
Samen Werk in Stadskanaal is een project in het kader van het Innovatieprogramma
Werk en Bijstand. Doel is het ontwikkelen van een repliceerbare methode voor de
aanpak van de arbeidsmarktontwikkeling, geschikt voor alle gemeenten, werkgevers
en onderwijsinstellingen. Een andere doelstelling is het terugdringen van het aantal
bijstandsgerechtigden met 10 á 15 procent voor de periode tot 2008. Dit wordt
gerealiseerd door in samenwerking met onder andere werkgevers en scholen te
anticiperen op de vervangingsvraag. De aanpak in Stadskanaal slaat vooral goed aan
bij laaggesschoolden die al langere tijd een uitkering ontvangen. Vaak gaat het om
bijstandsgerechtigden, maar het kunnen ook mensen zijn in de laatste fase van de
WW, die bijna de bijstand instromen.
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Slim!
WWB’ers helpen elkaar
in Twenterand
Het begon met onderzoek
naar vererving van de
bijstand en eindigde met
een nieuw ‘aksiecentrum’.
Voor en door WWB’ers
Met zogenoemde W-gelden, bedoeld om
uitkeringsgerechtigden aan het werk te
helpen, kan meer gedaan worden dan
vaak gedacht. * Spr ank geeft voorbeelden van nieuwe concepten waarmee sociale diensten hun W-gelden slim inzetten.
tekst: Ronald de Kreij

Het idee was afkomstig van adviesbureau Radar.
Daar hadden ze al vaker gehoord over vererving
van de bijstand, en nu was het plan om hier
onderzoek naar te doen. In de gemeente
Twenterand werd een medestander gevonden
die bovendien een financieel beroep kon doen
op het Innovatieproject Werk en Bijstand (IPW).
Vertrekpunt was een enquête waarbij WWB’ers
en hun kinderen uitgebreid werd gevraagd naar
hun persoonlijke situatie, verwachtingen, beleving van hun woonomgeving en meer.
“Wij kunnen zo’n onderzoek professioneel
uitvoeren”, zegt Han Riksten van Radar, “maar
uitkeringsgerechtigden kunnen dat ook heel
goed zelf. Zij zijn betrokken en hebben minder
afstand. Daarom heeft Radar een aantal van hen
opgeleid om hen de enquête te laten uitvoeren.”
“Het was wel heel confronterend, hoor”, zegt
Marjolein Lubbelinkhof, één van de enquêteurs
nieuwe stijl. “Al die ellende die je tegenkomt.
Zelf had ik ook wel een uitkering, maar dat
voelde helemaal niet zo. Misschien omdat het

een aanvullende uitkering was. Ik heb namelijk
altijd parttime gewerkt. Mijn collega-enquêteurs
konden beter met de geïnterviewden meevoelen, maar zij hadden weer meer de neiging
om tegen de sociale dienst aan te schoppen.
Zeker in het begin. Dat hebben ze wel moeten
afleren.”
Volgens Lubbelinkhof is er voor beide iets te
zeggen: betrokkenheid versus deskundigheid.
“Maar je moet voorkomen dat je meegaat in
de gedachte dat de iedereen schuld heeft aan
iemands situatie, behalve de betrokkene zelf.
Dan verandert er nooit wat.”
Op basis van de uitkomsten van de enquête
ontstond het idee voor een nieuw, regulier,
maar innovatief project: het ‘aksiecentrum’. Een
plek waar WWB’ers zouden kunnen aankloppen voor sollicitatietraining, vrijwilligerswerk,
hulp bij zelfstandig ondernemerschap en meer.
Riksten: “Dit blijkt een geweldig succes. Niet
alleen WWB’ers, ook UWV’ers, nuggers en zelfs
werkgevers lopen spontaan binnen. Het cen-

trum wordt gedreven door vier oud-WWB’ers
die hun salaris ontvangen uit de W-gelden.
Resultaat: uitkeringsgerechtigden worden geactiveerd, de druk op de I-gelden neemt af en het
W-deel wordt beter benut.” Overigens verzorgt
Riksten nog wel begeleiding vanuit Radar.
Eén van de werknemers bij het aksiecentrum
is Lubbelinkhof. Hoewel de bedoeling was dat
ook zij na een jaar zou doorstromen naar ander
werk, is nu besloten dat ze nog even blijft. “We
hebben goede relaties opgebouwd met andere
organisaties, zoals jeugdzorg en schuldsanering.
En het zu jammer zijn als alle kennis verdwijnt
omdat hier zo nodig nieuwe uitkeringsgerechtigden aan de slag moeten. Bovendien is dat
niet goed voor de privacy van de mensen. Ik
heb als enige toegang tot bepaalde dossiers.
Daarom blijf ik voorlopig nog even, en volg ik
een opleiding HBO-SPH. Handig, want wat ik
leer kan ik direct in praktijk toepassen. Nu ik
terugkijk denk ik: ik wist niet dat ik dit allemaal
in me had.” *
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Presentatie Divosa-onderzoek work first aan
staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken
De eerste resultaten van de Benchmark Work First worden op 10 mei uitgereikt aan staatssecretarisAboutaleb
van Sociale Zaken tijdenseen conferentie voor professionalsvan deelnemende en andere gemeenten.
De eerste resultaten van het benchmark-onderzoek naar de toepassing en de resultaten
van work first zijn zo interessant, dat Divosa
besloot op 10 mei een conferentie te organiseren. Tijdens deze conferentie die is bedoeld
voor ondermeer wethouders, managers sociale
zaken, beleidsmedewerkers en inkopers van
gemeenten, worden de resultaten formeel
overhandigd aan staatssecretaris Aboutaleb
van Sociale Zaken.
Work first is niet meer weg te denken als focus
en onmisbaar instrument voor gemeenten.
Volgens dit principe wordt klanten bij aanvraag van een uitkering direct een training,
traject of werk aangeboden, eventueel met
behoud van een uitkering. Zeker na invoering
van de WWB in 2004 zetten gemeenten massaal work first in. In 2004 paste 70 procent van
de gemeenten het principe toe, in 2005 ruim
85 procent.

Work first wordt gezien als zowel een instrument als een proces, een methodiek of een
project. Gemeenschappelijk aan al die initiatieven is dat prioriteit wordt gegeven aan een
(snelle) band met de arbeidsmarkt. Work first
heeft bovendien een verplichtend karakter:
weigeren heeft gevolgen voor de uitkering. Gemeenten voeren work first in om de instroom
naar de bijstand te bemoeilijken maar ook
vanuit curatief oogpunt. In dat geval staat het
aanbieden van reïntegratieactiviteiten centraal.
De lokale verschillen tussen de work firsttrajecten en -aanpakken waren voor Divosa
reden om in samenwerking met de gemeente
Ede een Benchmark Work First te starten.
Het onderzoek is uitgevoerd door het Hugo
Sinzheimer Instituut van de Universiteit van
Amsterdam en Orbis Advies & Onderzoek.
Ongeveer zestig gemeenten hebben meegedaan. De resultaten geven inzicht in de

prestaties van de verschillende gemeenten die
participeren in de benchmark.
De conferentie niet alleen interessant voor
de deelnemers aan het onderzoek, maar ook
voor andere gemeenten. Aan de orde komen
onder meer de succesfactoren, verschillende
aanpakken en de vraag hoe verder met work
first: van ‘projectaanpak naar totaalaanpak’.
Tijdens het congres wordt bekendgemaakt
welke gemeente de prijs wint voor de meest
veelbelovende work first-aanpak. Ook is er
ruimte voor debat en workshops.
* Aanmelden kan via www.divosa.nl.
Toegangsbewijzen worden verstekt op
volgorde van aanmelding. De exacte
locatie wordt later bekendgemaakt.

“Welk diagnostisch instrumentarium heb je
om mensen te helpen?” De klantmanager
aarzelt wat met haar antwoord, bang dat
het te simpel zal zijn gelet op de vraag.
“Ik kijk mensen in de ogen, en luister naar
hun verhaal.” Dit voorval staat aan de basis
van het thema van het jaarlijkse voorjaarscongres van Divosa, dat op 14 en 15 juni
plaatsvindt in Den Bosch.
Sociale diensten, CWI en UWV zijn er
om mensen die werk nodig hebben naar
vacatures te begeleiden en in de tussentijd
te voorzien van inkomen; en om werkgevers
die personeel zoeken van goede medewerkers te voorzien. Eenvoudiger kan het niet.
Maar weten de uitkeringsinstanties het in de
praktijk ook zo eenvoudig te houden? Wat

hebben beroepskrachten nodig om in al
hun handelen uit te gaan van wat mensen
nodig hebben?
Dit zijn enkele van de vragen die in de
inleidingen en workshops van het congres
‘Met eigen ogen’ aan de orde komen. Er zijn
bijdragen van onder andere Paul Schnabel
(directeur SCP) en Nationale Ombudsman

Alex Brenninkmeijer. Volkskrant-columnist
Pieter Hilhorst is dagvoorzitter. Het congres
is bedoeld voor managers in werk, inkomen
en sociale vraagstukken.
*Meer weten?
www.divosa.nl

Divosa-nieuws

Divosa-congres ‘Met eigen ogen’
14 en 15 juni in Den Bosch
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Kalender 2007
apr il
12. Regiobijeenkomst Oost
13. Commissie Kleinere gemeenten
Commissie Informatiebeleid
Expertbijeenkomst ‘Verbreding Divosa’ incl. ALV
20. Begeleidingscommissie Divosa Academie
26. Regiobijeenkomst Noord-Holland/Noordwest
mei
10. Congres Work First in Nederland
Regiobijeenkomst Oost
11. Informatiebijeenkomst over persoonsgebonden reïntegratiebudget (prb) op het verenigingsbureau van Divosa in Utrecht. Over praktijkervaringen en vervolgactiviteiten.
Commissie ketensamenwerking
Regiobijeenkomst Zuid
18. Commissie Kleinere gemeenten
Commissie Informatiebeleid
25. Commissie Kleinere gemeenten
Commissie Informatiebeleid
25. Expertbijeenkomst Divosa en ALV
31. Wmo en de verbreding van de sociale
dienst, Leiden
Regioketenbijeenkomst Noord-Holland/Noordwest
juni
1. Commissie Grote gemeenten
Commissie Strategie en beleid
7. Platform ISD
8. Commissie ketensamenwerking
14-15. ‘Met eigen ogen’, Divosa Voorjaarscongres

Divosa-nieuws

21. Regiobijeenkomst Oost
28. Regiobijeenkomst Noord-Holland/Noordwest
29. Begeleidingscommissie Divosa Academie
Regiobijeenkomst Zuid
Presentatie Divosa-monitor 2007
september
6. Bijstand en jongeren, Rotterdam
13. Platform ISD
Regiobijeenkomst Oost
14. Commissie Kleinere gemeenten
Commissie Informatiebeleid
21. Begeleidingscommissie Divosa Academie
Regiobijeenkomst Zuid

Vernieuwing uitvoering moet
van onderaf gebeuren
Piet Leenders

Direct contact met klanten, geen last van
bureaucratie die het gevolg is van verschillende
uitkeringsregimes en aansturingsmechanismen,
samenwerking met onderwijs en met werkgevers zijn de succesfactoren van de nieuwe,
geïntegreerde uitvoeringsstructuren. Tot die
conclusie kwamen de managers van sociale
diensten, UWV en CWI die vorige maand
confereerden over de toekomst van ‘hun’ uitvoeringsorganisaties onder de noemer ‘SUWI,
onbegrensde geïntegreerde dienstverlening’.
Nu gemeenten de financiële last van de uitkeringen zelf moeten dragen, hebben zij meer
dan ooit belang bij goede prestaties van de
hele uitvoeringsketen. Daarnaast wordt steeds
duidelijker dat de bulkaanpak in reïntegratie
– het groepsgewijs ‘wegzetten’ van klanten op
standaardtrajecten – niet tot het gewenste
resultaat leidt. Een directe en persoonlijke benadering van klanten blijkt vele malen eﬀectiever.
Om die redenen experimenteren Suwi-partners
in het hele land met samenwerkingsverbanden
waarin het directe contact met klanten voorop
staat en de bureaucratische grenzen tussen de
uitvoerders zoveel mogelijk worden geslecht.
Weg met Suwi dus? Ja, zeggen de uitvoerders
diep in hun hart. Maar hoe? Want niemand
heeft behoefte aan een nieuwe discussie over
de structuur van de uitvoering met bijbehorende politieke en institutionele stoelendans. Maar
met het politieke debat over de Suwi-evaluatie
voor de boeg, is de kou nog niet uit de lucht.
AKO-voorzitter Tof Thissen kon de aanwezigen
enigszins geruststellen. Hij had staatssecretaris
Aboutaleb gesproken en ook hij toonde zich
gevoelig voor het argument Suwi ‘werkbaar’ te
houden. Tijdens de conferentie blijkt ‘werkbaar’
te betekenen dat grenzen tussen de uitvoerders
in de praktijk langzaam maar zeker verdwijnen.
De uitvoerders van de sociale zekerheid raken
er steeds meer van overtuigd dat de kwaliteit
van de dienstverlening gediend is met die
vernieuwing van onderaf, zo bleek tijdens de
conferentie. Niet de structuur, maar de werkwijze moet voorop staan.
Volgens Hans Droppert, adviseur arbeidsmarktbeleid is de kerntaak van uitvoerders klanten in

staat te stellen de aansluiting bij de arbeidsmarkt te vinden. Die arbeidsmarkt ontwikkelt
zich razendsnel. Zo neemt het tempo waarmee
mensen van functie veranderen steeds verder
toe. “Employability en investeren in opleidingen
is daarom van levensbelang, voor de cliënten van de sociale diensten, maar ook voor
werknemers die achterop dreigen te raken en
met ontslag worden bedreigd. Uw taak is de reis
naar de arbeidsmarkt te organiseren. U bent de
touroperator”, hield hij de aanwezigen voor.
In de voorbeelden van ‘onbegrensde en geïntegreerde dienstverlening’ die vervolgens aan
bod kwamen werd naast de samenwerking ook
een begin van die nieuwe oriëntatie zichtbaar.
Zo waren er presentaties van projecten in Amsterdam-Zuidoost, Stadskanaal en Hilversum. In
Limburg richtten de gezamenlijke partners een
Mobiliteitscentrum Automotive in om iets te
doen voor de 1.600 werknemers die vanwege
de afslanking van Nedcar op zoek moeten naar
ander werk. Vestigingsmanager Rob Schwillens:
“Ook hier gaat het om één team, één locatie,
één doel en één gezamenlijke drive om dat te
halen.” Ook het onderwijs is in het centrum
vertegenwoordigd. Inmiddels zijn 800 mensen
elders aan het werk.
Het vernieuwingsproces moet doorgaan,
concludeerden de deelnemers aan het eind van
de conferentie. Daarvoor moeten experimenten
– als kasplantjes - tijd en gelegenheid krijgen
om te groeien. Suwi werkbaar houden betekent
dan ook bovenal dat de wet daarvoor ruimte
moet bieden.

Een gesimuleerd intake-gesprek op het podium
wordt nauwgezet gevolgd door de zaal.
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27. Regioketenbijeenkomst Noord-Holland/Noordwest

Geslaagd!
16 maart verdedigden de deelnemers aan
de derde leergang Lokale sociale zekerheid in
verandering van de Divosa Academie hun
scriptie. Lokale sociale zekerheid in verandering
ondersteunt managers van sociale diensten bij
de cultuuromslag die de WWB van de organisaties vraagt. De leergang leert managers en
leidinggevenden van sociale diensten met een
andere bril naar hun werk te kijken. Hoe kunnen zij op een goede manier het voortouw
nemen in verandering? En hoe voorkomen ze
dat zij in de dagelijkse praktijk de grote lijnen

28. Commissie Grote gemeenten
Commissie Strategie en beleid

oktober
4. Regioketenbijeenkomst Noord
10. Najaarscongres VNG-Divosa
11. Regiobijeenkomst Oost

uit het oog verliezen?
Er zijn nog enkele plaatsen voor de vierde
leergang, die 9 oktober van start gaat.
*Meer weten?
Gina Jongma, 06-20493377, jongma@divosa.nl.

12. Commissie ketensamenwerking
25. Regiobijeenkomst Noord-Holland/Noordwest
26. Commissie Kleinere gemeenten
Commissie Informatiebeleid
november
2. Begeleidingscommissie Divosa Academie

Mensen mensen mensen
Jaspert Verplanke is per 1 december 2006 het nieuwe hoofd

Ron Hersbach is per 1 april het nieuwe hoofd Sociale Zaken

Werk en inkomen in Nijmegen.

en Arbeid in Waddinxveen. Hij volgt Teja Michels op die
deze functie tijdelijk waarnam na vertrek van Nel Vernooij.

8. Regiobijeenkomst Oost
9. Commissie Grote gemeenten
Commissie Strategie en beleid
16. Expertbijeenkomst Divosa en ALV
23. Regiobijeenkomst Zuid

Chris Verhoeve is op 1 januari Gerda van der Linden opgevolgd als interim-hoofd van de afdeling Welzijn en sociale

Dick van Maanen, directeur Sector Samenleving Zevenaar,

Zaken in Rhenen.

heeft per 1 april Zevenaar verruild voor een baan bij CapGemini. Van Maanen was ook Divosa-bestuurslid en voorzitter

Mevrouw L. Borger is benoemd tot teamleider Samenleving

van de Commissie Kleinere Gemeenten. Gerard Schönfeld,

op Texel.

hoofd Sociale Zaken in Boxtel volgt hem in die functie op.

Martin Stempher is in Alkmaar Rien Sanders opgevolgd als

voorgedragen als lid van het Divosa-bestuur.

Op de volgende algemene ledenvergadering wordt Schönfeld

sector hoofd SoZaWe.
Theo Reinders, directeur van de ISD Kompas (Nuth, VoeSjouke Dijkstra is per 1 februari gestopt als hoofd van de

rendaal, Simpelveld), is per 1 april hoofd Landelijk gebied van

Dienst Sociale Zaken en Arbeid in Gouda. Dijkstra was ook

de provincie Limburg geworden. Reinders was ook voorzitter

voorzitter van de commissie Strategie & Beleid van Divosa.

van het platform Intergemeentelijke Sociale Diensten. Die rol

Met het vrijvallen van die plek is er gekozen voor roulatie van

is overgenomen door Fred Jansen, directeur van de Dienst

een aantal functies. Theo Berben, directeur Samenleving

SZW Noardwest Fryslân. Vice-voorzitter van het platform

in Apeldoorn, vice-voorzitter van het Divosa-bestuur en

ISD is Elona van Velthuijsen, directeur van de Regionale

voorzitter van de commissie Grote Gemeenten, wordt de

Sociale Dienst Alblasserwaard-Oost Vijfheerenlanden. Op de

29. Regioketenbijeenkomst Noord-Holland/Noordwest
december
7. Commissie Kleinere gemeenten
Commissie Informatiebeleid
13. De Werkacademie, Zoetermeer
Informatie: Betty Talstra, hoofd Sociale Zaken Vlaardingen, (079) 346 9135 of Martin Heekelaar, Divosa,
(06) 51506593
Platform ISD
Regiobijeenkomst Oost
14. Commissie Grote gemeenten
Commissie Strategie en beleid
21. Regiobijeenkomst Zuid

nieuwe voorzitter van de commissie Strategie & Beleid. Mart

volgende algemene ledenvergadering wordt zij voorgedragen

Nieuwsgierig naar een

Toet, algemeen directeur van de dienst SoZaWe Rotterdam

om als adviseur namens het Platform ISD toe te treden tot

algemeen overzicht van

en adviseur namens de G4 in het Divosa-bestuur, volgt

het Algemeen Bestuur van Divosa.

Divosa-activiteiten in
2007? Bestel dan de

Berben op als voorzitter commissie Grote Gemeenten. Wim
Schreuders, directeur DWI te Amsterdam, neemt de rol

Dick van Maanen, hoofd Sociale Zaken in Hilversum, is

publicatie Dit doet Divosa;

van adviseur namens de G4 over. Op de volgende algemene

namens Divosa adviseur geworden voor het Algemeen Ke-

Jaarplan 2 0 0 7 . In

ledenvergadering wordt hij voorgedragen voor benoeming in

tenoverleg. Van Maanen legt zijn functie als voorzitter van de

het Jaarplan staat alles

het Divosa-bestuur.

commissie Ketensamenwerking neer. Nieuwe voorzitter van

over missie, doelen en

die commissie wordt Christien Bronda, Eenheidsmanager

activiteiten per thema van

Marion van Limpt is met ingang van 1 maart directeur van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Zwolle. Op de volgende

Divosa. Ook biedt het een overzicht van commis-

de ISD Midden-Langstraat (Waalwijk e.o.). Zij volgt Hans van

algemene ledenvergadering wordt zij voorgedragen als lid van

sies, bestuur, medewerkers en projectteams. Het

Overbeek op die deze functie ad interim sinds oktober 2005

het Divosa-bestuur.

Jaarplan 2007 is te bestellen via cb@divosa.nl.

had waargenomen.
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Lenteoﬀensief
Fort Voordorp te Groenekan vormt samen met tientallen andere vestingswerken de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, destijds de belangrijkste verdedigingslinie van ons land. De 85 kilometer
lange linie, aangelegd in de periode 1815-1885, strekte zich uit van de Zuiderzee tot aan de
grote rivieren. Daarmee beschermde deze hoofdverdedigingslinie het welvarende westen van
Nederland tegen aanvallen van buiten.
In dit fraai gerestaureerde fort kwamen 14 maart honderd managers van CWI, UWV en
sociale diensten bijeen op een conferentie van het Algemeen Ketenoverleg. De lente zette
Fort Voordorp de hele dag prachtig in de zon. Een interessante plek om te praten over het
doorbreken van de linies en de schotten van onze organisaties. Daarmee kreeg dit verdedigingsbolwerk een oﬀensieve betekenis. Werken we allemaal vanuit dezelfde agenda?
Want met de huidige conjunctuur en vacaturegroei is het van het grootste belang dat er
meer mensen kunnen participeren in de reguliere arbeidsmarkt. We kunnen ons niet langer
verschuilen dat het niet lukt omdat de SUWI-structuur niet klopt. Of omdat die structuur
de tripartiete samenwerking, de toename van de arbeidsparticipatie en de afname van het
aantal mensen in de diverse uitkeringen in de weg zou staan. Vrijwel alle deelnemers aan de
bijeenkomst waren het er over eens dat het niet aan de structuur ligt als de samenwerking
stroef verloopt, maar aan de intenties van de mensen die het moeten doen.
14 maart startte ook de boekenweek. In haar roman ‘De literaire kring’ houdt Marjolijn
Februari, in 2005 en 2006 gastspreker op het Divosa-congres, alle professionals vanuit morele
dilemma’s een spiegel voor. Als we weet hebben van foute zaken, levensbedreigende zaken,
kijken we dan de andere kant op of nemen we verantwoordelijkheid? Of leggen we ons voor
onze gemoedsrust neer “bij het feit dat de wereld goed en slecht is - en dat dat nu eenmaal is
zoals de wereld onveranderlijk is”, zoals de NRC-recensent het verwoordde. Is het werkelijk zo
dat we ons verschuilen achter regels, schijnbaar rotsvaste structuren en overheidsinstanties
(wijzelf) omdat we de greep op het leven hebben verloren? Of in SUWI-termen, omdat we
geen zicht, drive of gevoel voor urgentie meer hebben om een aanvalsplan in te zetten om
mensen weer aan de slag te krijgen en werkgevers aan personeel te helpen?
In Fort Voordorp kregen we van vier inspirerende ‘generaals’ van Toonkamer AmsterdamZuidoost, Automotive centrum in Tripool Zuid-Limburg, Ketensamenwerking Stadskanaal en
de Hilversumse Wisselwerkacademie de opdracht om in de regio’s de aanval in te zetten om
voor meer mensen perspectief te bereiken.
Vanuit de verdedigingswerken van de Waterlinie trekken we erop uit, laten we de schuilplaats
van de structuurdiscussies achter ons en gaan we aan de slag om onbegrensde en geïntegreerde dienstverlening te realiseren voor werkzoekenden en werkgevers. Nu is het moment.
Lente in de economie! Naar buiten, ten aanval!

Ralf van de
Wiel secretaris
Divosa Visitatie

Sinds september 2006 is Ralf van de Wiel (27)
in dienst bij Divosa. In 2006 deed Van de Wiel
zijn afstudeeropdracht bij Divosa over ‘afhakers
aan de poort’, waarna Divosa hem een functie
aanbood als secretaris van Stichting Divosa
Visitatie. Een functie die Van de Wiel zeer goed
bevalt. “Ik ervaar visitatie als een uniek kijkje in
de managementkeuken. Bovendien is Divosa
Visitatie een nieuwe en daardoor dynamische
stichting met een groot ontwikkelpotentieel.”
Van de Wiel wil tijdens de visitaties op een constructieve manier bijdragen aan de ontwikkeling
van de gevisiteerde dienst. “Hoewel ik relatief
nieuw ben in het veld, heb ik in korte tijd veel
geleerd over de bedrijfsvoering van sociale diensten. Niet alleen van de gevisiteerde managers,
ook van de visitatoren steek ik veel op.” Toch
wil hij nog een slag maken. “Dit jaar hoop ik
veel visitaties te kunnen bijwonen en in goede
banen te leiden, zodat Stichting Divosa Visitatie
verder uitgroeit tot een robuuste organisatie.”
*Meer weten?
Meer informatie over Divosa Visitatie:
www.divosa.nl, of wiel@divosa.nl.

Tof Thissen
voorzitter Divosa

foto: Tjitske Sluis
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Coevorden op koersmet
Digitaal Klantdossier
Gemeente Coevorden ligt goed op schema alshet gaat om de operatie
Digitaal Klantdossier (DKD). Niet in de laatste plaatsdankzij de inzet van
projectleider Albert Meijering
“Albert Meijering en zijn team gaan heel
voortvarend te werk. Medewerkers worden
goed bij het proces betrokken en er wordt
geanticipeerd op ontwikkelingen. Coevorden
heeft haar plan van aanpak voor operatie DKD
gereed. Fantastisch.” Het zijn lovende woorden
uit de mond van Henk Ferkranus, regiocoach
van de gemeente Coevorden vanuit Coördinatiepunt ICT. Volgens Ferkranus, die ook tal van
andere gemeenten begeleidt, is Coevorden een
voorbeeldgemeente.
Vorig jaar had projectleider Meijering al kennis
genomen van het wetsvoorstel Eenmalige
Gegevensuitvraag. Begin januari 2007 kreeg hij
de operatie in de huidige opzet onder ogen. Inmiddels zit Meijering midden in de uitvoering.
Hij is in gesprek met Getronics PinkRoccade
en Stratech over de uitbreiding en aanvulling
van gegevens. Het plan van aanpak van DKD
ligt bij het management. Dat is een prestatie
omdat er in Coevorden een aantal reorganisaties tegelijk lopen. De bedoeling is dat medio
volgend jaar de gemeenten Emmen, Coevorden,
Borger/Odoorn en het CWI en UWV in één
BVG komen.
Hoe houdt Meijering het hoofd koel in deze
hectiek? “Relativeren. Op hoofdlijnen werken
en daarna de diepgang zoeken. Wat ook veel
scheelt, is dat wij binnen de gemeente korte
lijnen hebben en de verantwoordelijkheden
laag in de organisatie liggen.” Ook de medewerkers zien het project zitten; het is ze al lang
een doorn in het oog dat ze klanten tig keer
dezelfde gegevens moeten uitvragen.”

Leereﬀecten
Omdat Coevorden slagvaardig te werk gaat,
heeft het periodieke contact met de regiocoach vooral tot doel om de laatste ontwikkelingen door te spreken. Meijering: “In ons
laatste gesprek hebben we het plan van aanpak
doorgenomen. Ook de samenwerking richting
BVG en de stand van zaken bij Automatisering

kwamen aan de orde.” Hij ziet de regiocoach
als ondersteunend en als vraagbaak: “Wij doen
vooral ons voordeel met de leereﬀecten die de
regiocoach
bij andere
gemeenten ziet.”
Ferkranus:
“Belangrijk
in de samenwerking met de gemeente Coevorden, is
dat er ruimte is om open vragen te stellen, dat
er wederzijds begrip is als er niet direct een
pasklaar antwoord is.”
Meijering maakt dagelijks gebruik van de
website www.operatiedkd.nl <http://www.
operatiedkd.nl/> en is daarover tevreden. “De
opzet van de website is heel goed. De uitwerking van de te nemen stappen is duidelijk. Ik
mis geen items. Wat mij betreft een pluim voor
de organisatie!”, aldus Meijering.

“DKD is in de eerste plaats iets

organisatorisch, niet iets technisch”

Uitdagingen
De komende tijd staat de Coevorden voor drie
uitdagingen. Voor 1 mei moeten alle bestanden
worden geactualiseerd en opgeschoond. Het
automatiseringstraject moet worden geoptimaliseerd, zodat de gemeente per 1 mei kan
starten met de uitlevering van gegevens per
batch en per 1 januari moeten alle gegevens via
de webserver.
Meijering heeft er vertrouwen in dat het gaat
lukken. “Maar het staat of valt met de vraag
of de ketenpartners die zich aansluiten hun
gegevens op orde hebben en ze voldoende
bijwerken. Wij weten bijvoorbeeld nu dat het
UWV de polisadministratie niet op orde heeft.
Dat kan dus nog lastig worden.” Voor het overige ziet Meijering louter voordelen aan DKD.
Hij heeft een advies voor gemeenten die nu
nog sceptisch staan tegenover operatie DKD:
“Wees niet bang. Ga de confrontatie aan. Je zult
merken dat je er later profijt van hebt.”

De 6 tips van Henk Ferkranus
1 Zorg dat de projectleider de stappen
die op de site www.operatiedkd.nl
staan beschreven volgt; implementatie
kan dan geen probleem zijn.
2 Kijk goed wat u als gemeente wilt;
maak gebruik van de diagnose-tool om
de contouren helder te krijgen.
3 Zorg voor bekendmaking aan de medewerkers en zorg dat de projectleider
de organisatie erbij betrekt - operatie
DKD is in de eerste plaats iets organisatorisch, niet iets technisch!
4 Zorg dat de gemeente op 1 mei de
levering technisch op orde heeft; denk
vast na over hoe DKD gaat gebruikt
worden in deorganisatie.
5 Neem contact op met uw leverancier.
6 Problemen? Schakel de regiocoach in;
hij of zij denkt graag met u mee.
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Waar Maas en Waal tezamen stroomt

CP-ICT

Waar Maas en Waal tezamen stroomt
En Gorcum rijst van ver,
Daar heft zich op den linker zoom
En spiegelt in den breeden stroom
Een slot van eeuwen her.
‘t Is Loevestein
Waarom begint een column over ict met een gedicht? Het is de associatie met veel zaken en waar mijn eerste
overpeinzingen over gaan. Uiteraard, ijdel als ik ben, mijn eigen naam, Van der Waal, en Gorcum (Gorinchem),
waar ik mijn middelbare-schooljeugd doorbracht. Maar ook de rivier die groeit door het samenvloeien van
verschillende stromen: CP-ICT waar het Digitaal Klant Dossier krachtiger wordt door het toestromen van onder
meer WMO, Inburgering, het Kinddossier. En Slot Loevestein, strategisch verdedigingswerk in het hart van
Nederland en later dienend als staatsgevangenis. Ook dat roept associaties op. Zoals de centrale rol die CP-ICT
speelt bij de implementatie van het DKD. En de gevangenis, een verwijzing naar het gevangen raken in je eigen
succes. Want de lat ligt steeds hoger en als verantwoordelijke voor het CP-ICT is het mijn zorg dat we vanuit de
oorspronkelijke doelstelling de gemeenten blijven dienen, maar dan wel binnen de mogelijkheden.
Zie hier de titel van mijn maandelijkse overpeinzingen in deze column.
De uitrol van het digitaal klantdossier kende zijn echte aftrap in de roadshows. Een aspect wil ik uit de roadshows
naar voren halen. Hoe moeten we als domein Werk en Inkomen nu inspelen op die digitale wereld, waar Second
Life zijn opgang maakt?
De vraag borrelt op na het lezen van het boek Het kristalpaleis. Een filosofie van de globalisering van de Duitse
cultuurfilosoof Peter Sloterdijk. Eén van zijn stellingen luidt dat ‘het moderne ontwikkelde zelf’ afgelost wordt
door ‘het post-moderne user-zelf’. Het eerste zelf vormt zich aan de hand van lees- en levenservaringen, terwijl
het tweede zich vooral vormt achter het computerscherm. “De technische ontwikkeling ontslaat de individuen
van de plicht tot het vormen van een integrale persoonlijkheid”, zegt Sloterdijk. In een wereld die snel digitaliseert, worden ervaringen in de echte wereld ingeruild voor het downloaden van bestanden.
Het kristalpaleis bevat meer ver doorgevoerde opvattingen, zoals die dat we in hoog tempo evolueren tot virtuele wezens waardoor we binnenkort mensen kunnen verwachten zonder integrale persoonlijkheid. Virtuele users
die zich in het halfduister van hun huis laten meesleuren door het ritme van hun toetsenbordgeklik, mensen die
zich verschansen achter hun virtuele schermpjes en niet alleen het contact met de buitenwereld verliezen, maar
ook met hun reële zelf. Zijn zulke mensen er al? Ik dacht van niet, maar de waarschuwing van Sloterdijk geeft wel
te denken. Evenals Second Life, waar blijkbaar tienduizenden mensen zich dagelijks in begeven, geld uitgeven en
dingen kopen die in hun ‘First Life’ bezorgd worden.
Uitzendbureau Randstad heeft op Second Life virtuele maar ook echte banen. Zo zoekt Randstad twee fulltimers
voor ABN AMRO, vacatures met een virtueel tintje: Het gaat namelijk om het besturen van de virtuele hostess,
Amber genaamd, die bezoekers van ABN AMRO op Second Life verwelkomt en wegwijs maakt.
Zoetermeer doet ook mee. Het is de eerste gemeente die haar diensten via Second Life aanbiedt. Het wachten is
op het CWI dat de volledige matchingsfunctie van ‘virtuele wezens’ doet met ‘virtuele banen’.
Ooit hadden de Romeinse redenaar, de Italiaanse hoveling of de Engelse lord nog ideeën over hoe de ideale
burger eruit moest zien. Misschien moeten we gaan nadenken over hoe een ideale vorming tot wereldburger in
de digitale generatie er uit ziet. En over welke bagage deze wereldburgers moeten beschikken. Welke kennis en
vaardigheden? Welke interesses, deugden en omgangsvormen? Welke reële ervaringen mogen niet gemist worden? Kortom, hoe veelzijdig moeten wereldburgers van de generatie die aan ict is verslingerd, zijn?
Zo veelzijdig mogelijk, zou je zeggen. Maar in de praktijk zijn we beperkt in wat we aankunnen. Ik hoop maar dat
de praktijk ons niet beperkt tot het evolueren naar virtuele wezens met keurige digitale dossiers, die alleen nog
maar zoekwoordjes in Google kunnen intikken en kunnen leven in Second Life.
Johan van der Waal
projectmanager CP-ICT
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Roadshow geeft de aftrap
voor operatie DKD
Woensdagmiddag 22 februari verzamelt zich
een gemêleerd gezelschap nieuwsgierig onder
het gebolde dak van het Regardz Meeting
Center Planetarium in Amsterdam Zuid-Oost.
Beleidsmedewerkers, applicatiebeheerders,
managers en andere afgevaardigden van grote
en kleine gemeenten. Ze vinden elkaar snel en
praten volop tijdens de welkomstlunch. Er valt
veel te bepraten want ze staan allemaal voor
de uitdaging om het DKD in hun gemeente te
implementeren. Ze zijn allen projectleider
voor het Digitaal Klantdossier in de regio
Noord-Holland. Deze middag vol informatie
en interactie levert hen flink wat bagage om
een impuls aan het DKD te geven.
Johan van der Waal, manager CP-ICT, trapt de
bijeenkomst af met een heldere, beeldende
presentatie. Aan de hand van een klantsituatie
schetst hij hoe het Digitaal Klantdossier straks
gaat werken. Hij laat zien dat de klant straks via
www.werkeninkomen.nl al zijn eigen gegevens
kan inzien en corrigeren. En een betere dienstverlening ervaart omdat zijn gegevens meteen in de
hele keten bekend zijn.

De vaart zit erin
Regiocoach Jeanne-Marie Langen licht op frisse
en vlotte wijze de planning van het DKD toe. Ze
verwijst naar de site. Van der Waal benadrukt
de rol van de regiocoaches die kunnen helpen
bij vragen of die slim kunnen worden inschakelen voor bijvoorbeeld een presentatie aan het
management. “Gebruik ze!”
Dat sommige overheidsorganisaties al verder zijn
met internetdiensten, laat Ronald Jongeneel van
de Sociale verzekeringsbank zien. Op de site van
de SVB kunnen klanten online AOW of kinder-

bijslag aanvragen. Er ontstaat veel interactie met
de zaal over de beveiliging en de mate waarin de
SVB de internetdienstverlening motiveert. Zo is
deze case een inspirerend les.

Open discussie
De workshop Toolbox maakt de interactie
nog verder los. De stappen die op de site staan
worden toegelicht. Waarna een discussie losbarst
over onder meer wie straks eigenaar is van de
gegevens, hoe je daar afspraken over maakt en in
hoeverre de klant verantwoordelijk kan zijn voor
zijn eigen gegevens. Geconcludeerd wordt dat
het DKD een andere manier van werken is. Ook
merken aanwezigen op dat er al veel veranderingen op het bord van de gemeente liggen.
In de pauze staan zo’n twintig computers klaar
om het stappenplan te bekijken, ermee te oefenen en vragen te stellen. Er wordt gretig gebruik
van gemaakt en de verschillende projectleiders
wisselen druk ervaringen uit.

Stop zinloos werk
Tijdens de afsluitende presentatie benadrukt
Van der Waal dat er met het nieuwe regeerakkoord heel veel ruimte is om zaken lokaal
te regelen. Vervolgens verwijst hij naar www.
stopzinlooswerk.nl. “Een initiatief dat we van
harte toejuichen. We hebben met de dames die
de campagne zijn gestart een aantal afspraken
gemaakt. Eén daarvan is dat iedereen na afloop
een cd krijgt met het speciale ‘Stop zinloos
werk-lied’.” Het lied schalt door de zaal, wat
zorgt voor een vrolijke afsluiting van een informatieve en inspirerende middag.

Top 5 voortgangsmonitor
DKD, stand 16 maart 2007
1. Zwolle
2. Smallingerland
3. Breda
4. Westervoort
5. Almere
Henk van der Kolk, projectleider DKD bij de
gemeente Zwolle, vindt het wel grappig dat
Zwolle op nummer 1 van de monitor staat
(stand 16 maart). “Het zal een momentopname
zijn, maar het doet wel goed.” Zwolle laat zich
echter niet leiden door de monitor. De diagnose-tool is hierin belangrijker. Bovendien heeft
Zwolle een koersplan voor 2007 voor de gehele
eenheid SoZaWe waarin DKD een prominente
plaats heeft. “We zijn tamelijk enthousiast en
dus gemotiveerd om met dit onderwerp aan
de slag te gaan. We zijn met name gestart
omdat we werk willen maken van lastenverlichting voor klant en medewerker. Dat is net
iets anders dan dat het moet vanwege de wet
eenmalige gegevensuitvraag. De implementatie
van het DKD is wel een hele klus. De komende
maanden komt het er op aan.”
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Toonkamer toont de
werkwijze van de toekomst
In zeven Toonkamers wordt ervaring opgedaan
met de nieuwe één-loket-gedachte. De aanpak is
succesvol: iedereen is tevreden.
tekst: Ronald de Kreij, foto: Jan Lankveld

Een hogere klant- en medewerkerstevredenheid.
Een eﬃciëntere bedrijfsvoering. Maar bovenal:
een hogere omzet en meer winst. Het zijn uitkomsten waar elke ondernemer op voorhand
voor zou tekenen.
We hebben het hier echter niet over een
private producent van kantoorartikelen of een
verzekeraar, maar over de publieke uitvoering
van de sociale zekerheid. Ook in deze sector
blijkt een marktgerichte (lees: klantgerichte)
aanpak heel goed te werken. Zo bewijzen
althans de Toonkamers, de proeftuinen voor
een nieuw integraal dienstverleningsconcept
aan werkzoekenden waarmee de ketenpartijen
gemeenten, UWV en CWI de afgelopen tijd op
zeven verschillende plaatsen in het land hebben
geëxperimenteerd.
De eerste, uitgebreide evaluatie van de Toonkamers levert uitkomsten zoals hierboven
beschreven: tevreden medewerkers; meer tijd
voor klanten doordat er minder tijd gaat zitten
in overdrachtmomenten; daardoor ook tevreden klanten; minder kosten en meer maatwerk;
en een snellere uitstroom van uitkeringsgerechtigden, van wie er meer doorstromen naar werk
dan bij een conventionele aanpak. Kortom:
uitkomsten waar elke manager in de sociale
zekerheid op voorhand voor zou tekenen.
Temeer daar het Algemeen Keten Overleg
(AKO, het gezamenlijke overlegorgaan van gemeenten, UWV en CWI), nu heeft uitgesproken

“dat de Toonkamers richtinggevend zijn voor de
toekomst” en “aansluiten op de koers en uitgangspunten gericht op het verder ontwikkelen en
implementeren van één geïntegreerd werkproces
van de ketenorganisaties”.

Innovaties
De eerste Toonkamer stamt uit 2004 en is te
vinden in Gouda. In 2005 en 2006 gingen nog
eens zes Toonkamers van start in AmsterdamZuidoost, Apeldoorn, Den Bosch, Dordrecht,
Hilversum en Zuid-Limburg/Maastricht. Zij
kregen van het AKO deze opdracht mee: zoek
de meest eﬀectieve manier om mensen – al
dan niet met een uitkering – aan het werk te
krijgen of te houden. Een tweede, gerelateerde
opdracht was het ontwikkelen van innovaties op het gebied van reïntegratie, om die
aansluitend in de praktijk te testen. Hiervoor
werd ook de nodige ruimte geschapen: met het
oog op het experimentele karakter hoefden de
Toonkamers zich niet beperkt te voelen door
bestaande wet- en regelgeving.
Hoewel de uitwerking per vestiging verschilt,
werken de Toonkamers op hoofdlijnen hetzelfde. Namelijk met één aanspreekpunt, één
werkproces en met het leveren van maatwerk.
Want als je de klant zo vroeg mogelijk maatwerk biedt, zo is de filosofie, hoeven in een later
deel van het klantproces minder uitkeringen
verstrekt te worden.

Dit laatste klopt ook, blijkt nu uit de evaluatie.
Hoewel hierbij moet worden aangetekend dat
vooral mensen met een WW-uitkering sneller
uitstromen. Er hebben te weinig WWB-klanten
aan de experimenten deelgenomen om ook
voor deze doelgroep iets te kunnen zeggen over
de eﬀecten op hun uitstroom en mogelijke
preventie. Wel is er een sterk vermoeden dat de
aanpak ook bij deze groep tot betere resultaten
leidt.
Belangrijk winstpunt vanuit het perspectief
van de klant is dat hij zich niet meer hoeft te
verdiepen in de vraag met welke organisatie hij
te maken heeft. Gemeente, UWV of CWI, het
maakt niet meer uit. Er is één loket, één (vast)
aanspreekpunt, en één geïntegreerd ketenwerkproces. De diagnose wordt aan de kop van het
proces gesteld, en op basis van de uitkomsten
worden korte, functiegerichte reïntegratiemiddelen ingekocht. Er vindt geen overdracht van
(papieren) dossiers meer plaats, ook niet naar
het reïntegratiebedrijf, en er is één geautomatiseerd klantvolgsysteem.
Ook voor de medewerkers verandert het een
en ander. De klantmanager is de spil in de
dienstverlening aan de klant en in de contacten
met de reïntegratiebedrijven en de competentiecentra van het CWI. Hij stuurt tevens de backoﬃces van gemeente en UWV aan. Daarnaast
verzorgt hij maatwerkoplossingen, die niet altijd
passen binnen de huidige beleidskaders. Hij
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moet zich positief assertief opstellen naar zowel
klanten als collega’s.

Nieuw competentieprofiel

In de Toonkamer Amsterdam-Zuidoost zitten de medewerkers van CWI, UWV en gemeente
in een gezamenlijke werkruimte. De klant merkt niets meer van het onderscheid tussen de
organisaties en heeft en houdt één aanspreekpunt.

Meer weten?

Het AKO heeft de evaluatie van de Toonkamers samengevat in de overzichtelijke brochure
‘Eindevaluatie Toonkamers; één loket voor werk en inkomen’. De brochure is te bestellen bij
Divosa, evenals de AKO-visie op ketensamenwerking. Meer informatie: www.divosa.nl.
*Sprank besteedt in de komende nummers meer aandacht aan de Toonkamers en de
veranderingen die zij mogelijk teweeg brengen.

Acht innovat ies
De belangrijkste innovaties die binnen de Toonkamers zijn gerealiseerd, hebben betrekking op:
1. Eén aanspreekpunt

5. Klantbenadering

2. Diagnose aan de kop van het proces

6. Gedrag en houding medewerkers

3. Eén geïntegreerd ketenwerkproces

7. Klantvolgsysteem

4. Inkoop van reïntegratiemiddelen

8. Werkgeversbenadering

Het succes van de Toonkamers staat of valt
met de medewerkers. Het nieuwe concept stelt
nieuwe eisen aan hun competentieprofiel. De
klantmanager maakt niet alleen individuele
afspraken met de klant, maar hij ziet ook toe op
de naleving en volgt de klant tijdens zijn traject
bij een reïntegratiebedrijf. Als een klant zijn
afspraken niet nakomt, spreekt hij hem hier op
aan. Als dit niet leidt tot verbeteringen, dan legt
hij zo nodig een sanctie op.
Om dit alles te kunnen realiseren moet flink wat
tijd geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van
de medewerkers. Kernwoorden hierbij zijn zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, denken
in mogelijkheden, initiatief, lef en creativiteit. Dit
geldt overigens niet alleen voor de klantmanagers, maar in meer of minder mate voor alle
functies. Het management bijvoorbeeld moet
de veranderingen durven ondersteunen. Waar
de klantmanager kiest om de klant te vertrouwen, moet het management ook vertrouwen
aan deze medewerker geven.
Zo zijn er meer zaken die aandacht behoeven
om het Toonkamer-concept breed te kunnen
invoeren en tot een succes te maken. Denk aan
de ketensamenwerking. Binnen de Toonkamers
is sprake van één nieuwe frontoﬃce-organisatie.
Tegelijkertijd blijven gemeenten, UWV en CWI
formeel aparte organisaties. In dit spanningsveld moeten de ketenpartijen elkaar zien te
vinden. Hierbij hoort ook het vormgeven van
één geïntegreerde werkgeversbenadering en de
afstemming van de administratieve processen.
Het laatste punt betreft belemmerende wet- en
regelgeving. In de Toonkamers is gebleken dat
de huidige wetgeving rond WW, WAO/WIA en
WWB genoeg mogelijkheden in zich heeft om
klanten naar werk te begeleiden. Het probleem
zit vooral in de uitvoeringsbesluiten van de
organisaties. Alle processen zijn gebaseerd op
rechtmatigheid, controleerbaarheid en gelijkheid. Zolang deze beginselen overheersen, kan
er nooit maatwerk geleverd worden. Wanneer
de ketenpartners iets ruimere kaders in de
uitvoeringsbesluiten durven stellen, komt dit de
medewerker in zijn functioneren ten goede. En
de klant heeft er optimaal resultaat van.. *
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Deense rolmodellen
Het Deense Aarhus ontwikkelde een opvallende
aanpak van schooluitval en criminaliteit. Wat kunnen
Nederlandse gemeenten hiervan leren?
tekst: Floris Bannink, Francien van Laar, Jan Timmermann, foto: Martin Brockhoﬀ

In de zomer van 1997 veroorzaakten Turkse jongens veel overlast op een populair strand van
Aarhus, de tweede stad van Denemarken. De
jongeren waren afkomstig uit Gellerup, een zeer
problematische wijk met naoorloge flats waar
grote groepen Palestijnen, Turken, Marokkanen
en Somaliërs wonen. Er zijn veel problemen
met opvoeding, criminaliteit, werkloosheid en
veel bewoners kampen met oorlogstrauma’s.
De overlast op het strand verdween echter ‘als
vanzelf’. Turkse winkeliers hadden de jongeren

namelijk onder hun hoede genomen. Ze zorgden voor banen en boden perspectief door hen
te resocialiseren in een werkomgeving.
De actie inspireerde de gemeente tot een eigen
integrale aanpak van risicojongeren, gericht
op het bevorderen van de sociale participatie.
Daarnaast moest de aanpak ook leiden tot een
gezamenlijk normen- en waardenpatroon en
meer grip van de jongeren op het eigen leven.
De scholen in de wijk spelen hierbij een centrale
rol. In Denemarken zorgen scholen ook voor

naschoolse opvang en organiseren zij activiteiten. In Gellerup werd nu ook een laagdrempelig
wijkcentrum geopend waar zowel de kinderen
als hun ouders terechtkunnen, bemand door
medewerkers uit de doelgroep zelf.
Daarnaast ontwikkelde de gemeente een waaier
aan maatwerkprojecten voor vroegtijdige
interventie bij probleemsituaties. Zo worden
vroegtijdige schoolverlaters aangemeld bij Work
practice: de kinderen krijgen een leerwerkplek
aangeboden bij één van de deelnemende be-

In Gellerup ondernemen hulpverleners uiteenlopende activiteiten met de kinderen uit de wijk
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drijven. Doordat de jongere zich moet houden
aan regels, zoals op tijd komen, hygiënisch werken en omgaan met gezag, went hij aan structuur en leert hij algemene sociale vaardigheden.

Rolmodel
Voor andere probleemkinderen zijn projecten
opgezet waarbij mensen uit de eigen groep
fungeren als rolmodel. De hulpverlener neemt
het kind mee naar bijvoorbeeld een museum,
een sportactiviteit of de bioscoop. Hij helpt de
kinderen met hun huiswerk en gaat ook boodschappen met ze doen. De jongeren kunnen
zo aan hun thuissituatie ontsnappen en doen
sociale vaardigheden op. Voor jongeren die
met de politie in aanraking komen nemen de
hulpverleners zelfs de opvoeding van de ouders
over. Gedurende zes weken worden de kinderen ‘s ochtends vroeg opgehaald en komen
alleen nog maar thuis om te slapen.
Aanvankelijk bleek de gemeente over onvoldoende gegevens te beschikken om de problemen goed in kaart te brengen. Daarom heeft
de gemeente een volgsysteem ontwikkeld;
feitelijk een grote database die wordt gevoed
door informatie van onder meer scholen,
politie, kinderdagverblijven, gezondheidszorg en
gemeenten.
De gemeente koppelt alle gegevens op basis
van het cpr-nummer, het Deense burgerservicenummer. Dat levert informatie op voor
het opsporen van problemen als schooluitval
of criminaliteit. Dat gebeurt echter altijd op
een niveau waarop de gegevens niet zijn te
herleiden op individuele personen. Signaleert
de gemeente dat een bepaalde wijk of school
achterblijft, dan is dat reden om samen met
de school te zoeken naar oplossingen. Ook
scholen zelf en andere organisaties kunnen de
database met een eigen machtiging raadplegen

en zien hoe zij het doen. Het systeem, waarbij
organisaties het beleid kunnen afstemmen op
de omstandigheden, is zo succesvol dat het
waarschijnlijk wordt verbreed naar het terrein
van de arbeidmarkt.
Toch is het de vraag of Nederlandse gemeenten
het Gellerup-project zomaar kunnen overnemen. De centrale rol van scholen in de wijk is
onvergelijkbaar met die van de Nederlandse
scholen. Verder zijn Nederlandse gemeenten
niet in staat op dezelfde schaal bestanden te
koppelen als in Denemarken. Maar het Deense
volgsysteem wijst Nederland wel op het belang
van actuele en gekoppelde informatie. In
Aarhus waren partners als gemeente, politie en
scholen hierdoor in staat beleidsdoelstellingen
scherp te formuleren en zonodig snel aan te
passen.
Ook de ‘peergroup-gedachte’ waarbij personen
uit de doelgroepen zelf actief worden ingeschakeld is interessant: jongeren leren en accepteren
nu eenmaal meer van leeftijdgenoten dan van
ouders, docenten of jongerenwerkers en voelen
zich verantwoordelijk voor elkaars gedrag. Er
ontstaat sociale controle.
Dat de aanpak werkt bleek toen er in Gellerup regelmatig brandjes werden gesticht.
Het jeugdcentrum droeg een aantal jongeren
op om ’s avond en ’s nachts te patrouilleren.
De daders zijn nooit gepakt, maar de brandjes
stopten vrijwel direct, Aarhus vermoedt dat de
patrouillerende jongeren de daders kenden en
hen hebben overtuigd te stoppen.
Floris Bannink en Francien van Laar zijn werkzaam bij Berenschot Maatschappelijke Ontwikkeling, Jan Timmermann is procesmanager bij
Divosa *

Jongeren accepteren meer
van leeftijdgenoten dan van ouders
of docenten

Deense sociale voorzieningen
Denemarken staat bekend om een soepel
ontslagrecht, hoge uitkeringen en een
sterk activerend arbeidsmarktbeleid
inclusief handhaving (gouden driehoek).
De sociale zekerheid is verdeeld over de
ministeries van Werkgelegenheid, Sociale
Zaken en Familie- en Consumentenzaken.
Denemarken heeft goede sociale voorzieningen. Zowel de sociale zekerheid als
de zorg worden grotendeels betaald uit
rijks- en gemeentelijke belastingen.
Sociale partners spelen traditioneel een
grote rol, de organisatiegraad is met 65
procent hoog. Er wordt veel geregeld in
cao’s. Zo kent Denemarken geen wettelijk
minimumloon; dit wordt sectoraal via de
cao’s geregeld.
Denemarken kent een beperkt aantal regelingen en uitvoeringsorganisaties voor
sociale zekerheid: de Public Employment
Services (PES) voor activering van verzekerde werklozen uitvoert, en gemeenten,
die verantwoordelijk zijn voor de sociale
voorzieningen (vergelijk bijstand en arbeidsongeschikten). Door de grote rol
van gemeenten spelen liggen verantwoordelijkheden daardoor dicht bij de burgers.
Sinds 1 januari werken PES en gemeenten als zelfstandige organisaties samen
in Jobcenters. Naar de toekomst wordt
samenvoeging niet uitgesloten.
De National Labour Market Authority
stuurt de invoering van het arbeidsmarktbeleid. Uitgangspunt is dat de doelen
decentraal worden geformuleerd. Als de
minister aandacht wil voor bijvoorbeeld
immigranten en korte-termijnwerkloosheid kunnen gemeenten en PES dit zelf
invullen. Een benchmark gaat gemeenten
en PES vergelijken.

Meer weten?
Een uitgebreide versie van het verslag
van het Gellerup-project is te vinden op
www.divosa.nl

****************************************************************************************************

rubriek

tekst: Peter Boorsma, foto: Jan Lankveld

‘Het is een echt
doolhof’
Drie jaar geleden is Gerrit Overbeek gaan praten
met de sociale dienst van Drechterland over
Frans van der Vliet. Overbeek had werk voor
hem in zijn meubelstoﬀeerderij in het NoordHollandse Wijdenes. Maar Van der Vliet heeft
last van zijn schouders, zijn knieën en zijn hart.
Geen probleem, maar Overbeek wilde niet het
risico lopen van twee jaar loondoorbetaling.
Het was het begin van een lange tocht langs
de instituties. Van CWI naar UWV naar sociale
diensten en weer terug.
Het is misgegaan in 1992. Van der Vliet had een
eigen meubelstoﬀeerderij en werkte daarnaast
als tapijtlegger, totdat zijn schouders en zijn
knieën versleten waren. Hij ging failliet en was
aangewezen op de sociale dienst. Omdat het
vanwege zijn leeftijd niet lukte werk te vinden
startte hij een nieuwe stoﬀeerderij. Maar lichamelijke klachten bleven hem parten spelen. Een
daarna opgezette shoarmazaak in Roemenië is
in één nacht leeggeroofd. Een ander project met
een compagnon leidde tot allerlei beschuldigingen aan zijn adres, resulterend in een frauderechtzaak en een schuldsanering. Van der Vliet
kreeg twee hartinfarcten.
Hij is vaak heel boos geweest. “Ik heb nachten
wakker gelegen. Je vecht tegen een moloch.
Instellingen als UWV en CWI werken volledig
langs elkaar heen, een echt doolhof. Maar ze beslissen wel over je.” Pas sinds Debbie Nieuwenburg van de sociale dienst zich ermee bemoeit,
gaat het beter. “Zij ging ook gewoon mee naar
UWV, om de situatie vlot te trekken.”
Van der Vliet werkt nu zestien uur per week. “Ik
ben nu wel uit de soos, maar ik verdien nog niet
genoeg om rond te komen. Maar je moet de
discipline opbrengen om er wat van te maken
en verder te komen, dat is het allerbelangrijkst.” *
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Binnen in de Buitenwereld
Stap eens in de wereld die ‘klant’ heet. Te beginnen met
een dagje Buitenwereld, het ervaringscentrum voor
klantgericht werken.

tekst: Ronald de Kreij, foto’s: Jan Lankveld

Is de opmerking “Sorry, maar ik heb de regels
ook niet bedacht” klantgericht? Nou, klantvriendelijk misschien, of klantgezwicht, maar
niet klantgericht.
Het is misschien geen gemeengoed, maar CWI,
UWV en gemeenten hebben afgesproken wat
zij wél onder klantgerichtheid verstaan en wat
klantgericht werken binnen de keten inhoudt.
‘Handelen vanuit het perspectief van de klant’
en ‘werk op de eerste plaats’ zijn de uitgangspunten. Die vertalen zich vervolgens in diverse
manieren van werken. Snel en constructief
samenwerken met de collega’s in de keten
bijvoorbeeld, uitgaan van de eigen verantwoordelijkheden van de klant, en – om er nog maar
een te noemen – op een heldere wijze aan de

klant kunnen uitleggen wat de beperkingen en
de mogelijkheden zijn.
Wie dit allemaal eens aan den lijve wil ervaren,
doet er goed aan een dagje langs te gaan bij De
Buitenwereld van het UWV. Daar is alles er op
gericht om de medewerkers van CWI, UWV
en gemeenten op een andere manier naar het
werk én naar hun klanten te laten kijken. Maar
ook om met een frisse blik om te gaan met
regels en procedures, en een andere insteek te
geven aan de samenwerking met de collega’s in
de keten.

Beleving
Een dagje Buitenwereld is geen training, geen
workshop noch een presentatie. Het is een be-

Eye-opener voor ketenmedewerkers
Hoe denkt de klant eigenlijk over ons? En hoe reageren wij op de klant? Wegens groot succes van De Buitenwereld voor het UWV is er nu ook De Buitenwereld voor de keten.
De Buitenwereld biedt een leer- en ervaringsdag voor medewerkers en managers van CWI,
UWV en sociale diensten. Tijdens deze dag ondervinden de deelnemers aan den lijve hoe
het is om klant te zijn van de keten. Ook nemen zij een kijkje in de keuken van de andere
ketenparters, en wisselen zij beelden uit over ketensamenwerking. De wereld van de klant
en de keten komt zo op verrassende wijze tot leven; de buitenwereld wordt hún wereld.
De Buitenwereld voor de keten is een absolute eye-opener. Het Algemeen Ketenoverleg
moedigt daarom deelname vanuit de regio’s die samenwerken in de keten van harte aan.
De kosten bedragen 350 euro per persoon per dag.
Voor meer informatie: buitenwereld@uwv.nl.

****************************************************************************************************

de keten

Werk boven uitkering en klant boven
regels, dat zijn de uitgangspunten
Confrontatie
met een ‘klanttype’

Suggesties voor hoe
het werk beter kan

leving. Een bijzondere ervaring die niet zomaar
in een hokje kan worden geplaatst. Wat het
precies is moet de bezoeker zelf ervaren. En als
dat gebeurd is… mondje dicht. Want het moet
wel een verrassing blijven voor degenen die nog
komen en het is niet de bedoeling de inhoud
op voorhand weg te geven. Ook niet in een
artikel in een blad als *Sprank.
De Buitenwereld is oorspronkelijk opgezet om
de UWV-medewerkers te confronteren met
klantgericht werken. Hen zowel in het hoofd als
hart te raken en hen bewust te maken van het
eﬀect van hun werk op de klanten. Met succes.
Sinds de start in september 2005 bezochten
12.500 UWV’ers de bovenste etage van het
Amsterdamse hoofdkantoor om te leren het
klantbelang boven de regels te stellen door
soepeler om te gaan met wet- en regelgeving.
Werk boven uitkering en klant boven regels dus.
Een dergelijke aanpak is voor velen nieuw
en brengt dan ook de nodige onzekerheden
en dilemma’s met zich mee. Leidt het soepel
interpreteren van regels niet tot willekeur? En
hoe zit het met de rechtmatigheid en daarmee
de verantwoording? Deze en veel meer vragen
komen gedurende de dag uitgebreid aan bod.

Ketenvraagstukken
Sinds enige tijd richt De Buitenwereld zich ook
op de andere partijen in de keten. Waar voorheen alleen UWV’ers aan de dag deelnamen,
verschijnen er nu ook gemengde groepen met
CWI’ers en medewerkers van sociale diensten.
Zij worden op indringende wijze geconfron-

teerd met typische ketenvraagstukken, zoals
die van een gedeeltelijk arbeidsgeschikte met
een aanvullende bijstandsuitkering die tussen
de schotten van de diverse organisaties bekneld
dreigt te raken. Hoe hier klantgericht mee om
te gaan?
Door dit soort vraagstukken actief op te pakken
wordt de Buitenwereld-deelnemer geconfronteerd met alle mogelijke belemmeringen in het
eigen doen of laten en in de werkomgeving.
“Dat komt omdat er een kloof gaapt in de
beleving van medewerkers tussen klantgerichtheid en de realiteit. De wet- en regelgeving is zo
verplichtend, dat je het soms wel anders zou
willen doen, maar denkt dat niet kan.”, zegt Vincent de Klerk, verantwoordelijk voor de vorm,
inhoud en uitvoering van de ervaringsdag in De
Buitenwereld. “Wij pretenderen niet dat je na
een dagje hier die kloof kunt overbruggen, maar
we helpen medewerkers en managers wel op
het goede spoor.”
Dit laatste is dan ook de reden waarom De
Buitenwereld altijd een follow-up krijgt in de
vorm van een bezoek van een van de Buitenwereld-medewerkers aan de werkplek van de
deelnemer. Daar wordt het verloop van de dag
geëvalueerd en onderzocht hoe verdere ondersteuning kan worden geboden bij een verdere
vertaling van klantgerichtheid naar de praktijk.
Bijvoorbeeld in de vorm van een managerscursus, een werkconferentie, een vaardigheidstraining voor de medewerkers of coaching op de
werkvloer zelf. *
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Strijden voor
een eigen nering

Zeelieden en hun echtgenoten protesteren omdat zij
niet waren opgenomen in de Ongevallenwet, foto: IISG.
Bron tekst: Marian van der Klein, Ziek, zwak of zwanger.
Vrouwen en arbeidsongeschiktheid in Nederlandse sociale
verzekeringen, 1890-1940

tekst: Liny Bruijnzeel, foto: IISG

In de gasfabriek in Rotterdam worden in de
ochtend van 30 december 1897 drie mannen
dood aangetroﬀen. Ze zijn in het ‘sublimeerkamertje’ gestikt in giftige gassen. Alledrie zijn al
ruim tien jaar als gemeenteambtenaar werkzaam
op de fabriek. Op grond van de gemeentelijke
pensioenregeling maken hun weduwen aanspraak op pensioen. Maar de Burgemeester en
Wethouders zien voor zo’n uitkering ‘geen reden’.
Ze voeren aan dat de mannen waarschijnlijk zijn
gaan slapen tijdens hun dienst en ‘derhalve het
slachtoﬀer zijn geworden van plichtsverzuim’.

Om de pijn voor de weduwen te verzachten
zamelen Rotterdamse raadsleden geld in, dat zij
in juni 1898 onder beheer van de Rotterdamse
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg
brengen. Voor de jongste weduwe met twee
kleine kinderen is er 688 gulden, voor de ene
oudere weduwe 234 gulden en voor de andere
67 gulden.
Daarnaast zamelt een tweede groep geld in voor
de nabestaanden; dit plaatselijk Comité haalt
zo’n 1.800 gulden op. De woordvoerder van dit
Comité, de feministe en sociaaldemocrate Marie

Vroeger...
De rubriek ‘Vroeger’ geeft een beeld van het werk van sociale diensten en hun voorgangers in het verleden. Dit keer over hoe de Rotterdamse armenzorg eind negentiende
eeuw de economische zelfstandigheid van een alleenstaande weduwe met twee kinderen
in de weg stond. Door het kabinetsplan alleenstaande ouders met jonge kinderen vrij te
stellen van sollicitatieplicht weer zeer actueel.

Rutgers-Hoitsema, zoekt naar samenwerking
tussen de twee ‘fondsen’. Haar ideaal is een
wekelijkse uitkering van 2 gulden in de vorm van
een lijfrente ‘voor de beide oudjes’ en voor de
jonge weduwe tot de jongste zoon twaalf jaar
wordt. Daarvoor is een storting nodig van 3.492
gulden bij de Onderlinge levensverzekering van
Eigen Hulp.
Armenzorg voelt hier weinig voor: het ingezamelde bedrag is te gering én, belangrijker,
Armenzorg vindt het haar taak toe te zien op
de besteding van het geld. In oktober besluit
het Comité het door haar ingezamelde geld te
verdelen onder de weduwen.
Met het geld neemt de jongste - volgens
Rutgers-Hoitsema ‘uitgeslapen en zeer ijverig’
- een manufacturenzaakje over om zo in het onderhoud van haar gezin te voorzien. Het geld van
de Armenzorg daarentegen bereikt de vrouwen
maar mondjesmaat. Soms komt er lange tijd
helemaal geen geld. Dat baart Rutgers-Hoitsema
zorgen, mede omdat haar manufacturen-proté-
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gée behoefte heeft aan meer bedrijfskapitaal.
In het artikel ‘Recht of armbedeeling’ betoogt
Rutgers-Hoitsema dat de weduwen recht hebben op uitkering, terwijl Armenzorg er nu een
aalmoes van maakt. De weduwen weten alleen
van horen zeggen dat er geld voor hen gestort is.
Dat blijkt een welbewuste keuze van Armenzorg,
anders zou bij de weduwen ‘de begeerte licht
ontwaken om het geld onmiddellijk op
te eischen’.
Volgens Armenzorg bevestigt het feit dat het
bedrijfskapitaal van de weduwe blijkbaar ontoereikend is de noodzaak van het toezicht. Een
deskundige moet nagaan of het bedrijfje levensvatbaar is. En wat heeft Armenzorg gehoord? Dat
mevrouw Rutgers dezelfde ‘weduwe meent te
moeten raden eene ongehuwde moeder en haar
kind als kostgangers aan te nemen’? Een directe
transmissie van het geld, zonder verdere controle,
zit er niet in.
Wat Rutgers-Hoitsema het meeste ergert, is dat
Armenzorg het economisch burgerschap van de
jongste weduwe in de weg zit. Terwijl anderen
eind negentiende eeuw pleiten voor een recht
op pensioen na een ongeval zodat nabestaanden niet overgeleverd zijn aan de willekeur van
armenzorg, gaat Rutgers-Hoitsema verder. Niet
het verlies van de kostwinner is het grootste probleem, maar het feit dat het weduwen moeilijk
wordt gemaakt zelfstandig in hun inkomen te
voorzien. De situatie van de jongste weduwe
is illustratief: “die vrouw zit op dit ogenblik aan
handen en voeten gebonden: ze kan geen sajet
inslaan, omdat ze daarvan aan de fabriek zooveel
pakken of knotten tegelijk moet nemen, dat
ze de bestelling niet doen kan; haar voorraad
vrouwenkousen van de meest gewilde maat is
uitgeput en wordt niet aangevuld; ze koopt katoen voor hemden en schorten die haar besteld
worden, in een gewonen winkel, [...] en betaalt
daarvoor precies wat ik ervoor betalen zou... . dit
alles [...] uit gebrek aan bedrijfskapitaal.”
Inmiddels keert Armenzorg iedere week drie
gulden uit. Maar omdat de weduwe haar
uitkering iedere week persoonlijk moet afhalen,
is ze genoodzaakt om voor die tijd iemand in
te huren om op haar winkeltje en kinderen te
passen. “Nu verwondert het mij niet meer dat
Armenzorg de ervaring opdeed, dat zaakjes die
door haar bemiddeling tot stand kwamen in den
regel slecht gingen.”
Of Armenzorg later toegeeflijker is geworden met
het geld voor de weduwen is niet bekend. Door
alle publiciteit was er inmiddels 8.000 gulden aan
ongeoormerkte giften binnengekomen... *

Leerwerkplicht
CDA, PvdA en CU willen schooluitval nu echt aanpakken, zo blijkt uit het regeerakkoord dat de patijen in februari presenteerden. Er komt meer nadruk op de
coördinerende rol van gemeenten als het gaat om onderwijs in relatie met andere
beleidsterreinen. Dat is mooi en positief. Tegelijk worden de teugels stevig aangetrokken; zo komt er een leerwerkplicht voor jongeren tot 27 jaar.
De letterlijke tekst luidt: “dat voor jongeren tot 27 jaar een leer/werkplicht geldt die
bestuurlijk kan worden gehandhaafd door middel van verplichtende begeleidingstrajecten gericht op scholing op straﬀe van inhouding op een eventuele uitkering”.
Het zou op zijn plaats zijn geweest deze wat vage tekst uit te werken in een concreter
voorstel, zoals wij dat in Rotterdam al op de rails hebben staan. Bovendien hangt aan
handhaving, organisatie en uitvoering van een dergelijke verplichting onder gemeentelijke regie een prijskaartje!
Toch sta ik zonder meer sympathiek ten opzichte van dit voornemen vanwege de
kansen die deze nieuwe leerwerkplicht kan bieden aan jongeren in het algemeen,
hoewel een gedwongen leerwerkplicht niet voor iedere jongere de oplossing zal
zijn. Het is zaak de boel goed uit elkaar te houden: wil je schoolverlaters alsnog een
vakdiploma laten halen dan is - naast een strakke handhaving van deze leerwerkverplichting - maatwerk en een sterk gemeentelijk beleid nodig, waarin de aanpak van
woonvoorzieningen, schuldhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg en verslaving
hoge prioriteit hebben. Na vele jaren ervaring met het terugleiden van dropouts naar
scholing of werk is mij maar al te duidelijk dat het MBO het niet alleen kan; samenwerking met vele partners is noodzaak om (gezamenlijk) succes voor de dropoutsdoelgroep te creëren.
Schoolverlaten heeft altijd een oorzaak; het is vaak moeilijk voor leerlingen om een
goede studiekeuze te maken. Ze zien vaak de wereld van reisbureau’s, winkels en
cafe’s in de stad. De wereld van het geld en gemak. Ze hebben vaak geen goed besef
van arbeid. Naast de drie g’s (gemak, genot, gezin), moet je ze ook iets meegeven:
vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid. Hun culturele achtergrond is geen
verklaring voor hun eventuele wangedrag. Je moet ze leren dat een BMW snel gaat
vervelen. Je moet ze ervan overtuigen dat er meer is in het leven.
Ik zie de nieuwe leerwerkplicht tot 27 jaar dan ook als een opdracht aan de samenleving en ook als een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven: ondernemingen zullen voldoende stage- en opleidingsplaatsen moeten aanbieden. Het nieuwe kabinet kan het kabinet worden waarin een nieuwe verhouding
tussen overheid en maatschappelijk middenveld wordt gedefinieerd. Niet op basis
van nog meer regels, bureaucratie en papierwerk voor professionals. Maar zoekend,
buiten de gebaande paden, vertrouwend op eigen creativiteit en openheid naar
elkaar. Het nieuwe kabinet zou er verstandig aan doen de ruimte te nemen en ruimte
te geven, zich niet laten leiden door angst, maar door vertrouwen, ook in jongeren
die ooit de school verlieten. Dan wordt het wel wat.
Piet Boekhoud
Piet Boekhoud is voorzitter van het College van
Bestuur van het Albeda College, een regionaal
opleidingencentrum in de regio Rotterdam-Rijnmond.
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Slow matching in
Maastricht
Gemeente Maastricht plaatst veel mensen door
slim aansluiten bij Servicepunt Detailhandel
tekst: Peter Boorsma

Het was wel wennen natuurlijk. Voor iedereen
eigenlijk. Misschien nog het minst voor de
winkeliers zelf, die plotseling een vorm van
ondersteuning kregen waarvan ze alleen maar
van konden dromen. In Maastricht wordt de
detailhandel op haar wenken bediend. Alles op
hrm-gebied, je kunt het zo gek niet noemen,
of het Servicepunt draagt expertise aan.
Het idee komt van de ondernemersverenigingen zelf. Zij hadden behoefte aan ondersteuning. Niet alleen bij het werven en behouden
van personeel. Zij wilden ook informatie over
Poortwachter, over scholing, het verbeteren
van het imago…
Het begon met de komst van de Bijenkorf.
Maastricht is vanouds een stad van gespecialiseerde detailhandel. De komst van het
warenhuis zorgde voor onrust onder de
winkeliers. Zuigt zo’n groot bedrijf niet al het
personeel weg? En hoe dan verder in een stad

‘De crux is
juist niet te gaan
leuren
met mensen’

die toch ook al met vergrijzing en ontgroening
te maken heeft?
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en
MKB-Nederland sprongen er op in. De
ondernemersclub mobiliseerde alle relevante
organisaties en instanties. De Federatie Ondernemersverenigingen, brancheorganisaties,
bedrijfschappen, RWI, UWV, Syntens, Kamer
van Koophandel.. Met het Servicepunt Detailhandel en Ambachten Maastricht als resultaat.
Ook de gemeente Maastricht doet mee.
Zowel Economische Zaken als Sociale Zaken.
De detailhandel is belangrijk voor Maastricht.
Voor de leefbaarheid, voor het toerisme. En
er zijn nog mensen zonder werk in Limburg
die goed kunnen werken als winkelbediende,
schoenmaker, horlogemaker of ambachtelijke
bakker. Juist de detailhandel, ambachten en
horeca bieden kansen. Juist daar kunnen mensen eenvoudig vanaf de onderkant instromen.
Maar bij het Servicepunt geen ‘kortste weg
naar werk’, zegt Pieter-Paul van de Wouw. Hij is
beleidsmedewerker bij de gemeente en warm
pleitbezorger van de nieuwe manier van werken. Dit is een kwestie van slow matching. Je
informeert bij de winkelier waar hij tegen aan
loopt. We gaan zijn knelpunten wegnemen.
Blijkt de fietsenstalling om zeven uur ’s avonds
dicht te gaan, ook op koopavond.
Wel lastig voor de caissière. Kunnen we
dat niet oplossen?
Het Servicepunt helpt de winkeliers hun

personeel te upgraden. Zoals het project ‘Frans
op de Werkvloer’. Veel bezoekers van Maastricht zijn Franstalig. Maar het personeel in de
winkels spreekt geen Frans. Dus organiseert
het Servicepunt een basiscursus Frans, voor
zittend en aankomend personeel. Goed voor
Maastricht, goed voor de winkeliers, goed
voor de mensen zonder werk. Want als het
zittend personeel doorstroomt ontstaat er
weer ruimte aan de onderkant. Zo komen er
kansen voor herintreedsters, voor ouderen,
voor gehandicapten…
De crux is juist niet te gaan leuren met
mensen, zegt Petra van Meeteren. Zij is een
van de drie vaste krachten van het Servicepunt. Je gaat bij de ondernemers langs om te
luisteren. Je komt om problemen op te lossen,
niet om te verkopen. Dat schept vertrouwen
en goodwill. Dan ontstaat er ruimte om de
ondernemer op een ander spoor te zetten.
Heeft u wel eens gedacht aan het aannemen
van een oudere werknemer? Wij kunnen zijn
opleiding verzorgen. Wij kunnen nagaan welke
instrumenten u kunt gebruiken. Binnen het
vertrouwen kunnen wij de werkgever over zijn
koudwatervrees heen helpen.
Het Servicepunt heeft geen taakdoelstelling.
Geen verantwoording per WWB’er of UWV’er.
Geen aanbodgerichte werkwijzen. Ondernemers, UWV, CWI en Maastricht hebben een
gezamenlijk probleem, dat is het uitgangspunt.
Wel meten natuurlijk: er komen wel bovenge-
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Directeur leert van
sportorganisator
Cees van Oostrum sport graag, maar
vindt een sportspektakel organiseren
voor duizenden mensen ook heel leuk.
tekst: Ronald de Kreij, foto’s: Jan Lankveld

middeld veel mensen uit de ‘bakken’ aan
het werk.
Hier verdienen we echt geld mee, zegt Van de
Wouw. De gemeente investeert 80.000 euro,
bespaart op uitkeringen en werkt bovendien
nog actief aan de upgrading van de stad. Vergelijk dat is met de vele miljoenen die worden
uitgetrokken voor de vernieuwing van het
stadscentrum.
Het Servicepunt is allang een begrip in de stad.
Ook elders is er belangstelling. Op 30 maart
was de oﬃciële opening van het Servicepunt
Detailhandel en Horeca in Nijmegen. Ook
in Den Bosch, Oss en Venlo zijn er plannen.
Maar het initiatief moet van de ondernemers
komen, zegt Van Meeteren. Het moet hun
servicepunt worden. *
Meer weten?
www.sdam.nl of overbeek@divosa.nl

“Ik ben een indoor-volleyballer, maar het is ook
wel eens leuk om met deze sport iets in de buitenlucht te doen. Zo ontstond het idee voor een
beachvolleybaltoernooi op het terrein van het
Dolfinarium hier in Harderwijk. Steeds de eerste
zaterdag van september. Die dag heb ik een jaar
of twaalf georganiseerd. Op het laatst telden we
zo’n 150 teams.”
“Van het een komt het ander en inmiddels is
de dag uitgegroeid tot een sportspektakel op
een voormalig kazerneterrein waar we op 27
hectare zand zes sporten beoefenen: beachvolleybal, beachsoccer, mountainbiken, veldlopen,
run-bike-run en cross. Nou ja, zeven sporten
eigenlijk, want we doen ook bobslee-starten.
Als enige in Europa hebben we een speciale
bobslee-startbaan.”
“Hierbij komt ook nog eens de organisatie van
alles er omheen: het aanleggen en uitzetten van
de parkoersen, de catering, activiteiten voor
kinderen, toiletten … En het wordt steeds groter

allemaal. Onze ambitie is binnen drie jaar uit te
groeien tot een landelijk erkend evenement.”
“Vorig jaar vond Sporting Harderwijk voor het
eerst plaats. We hadden 5.000 bezoekers en
sporters. Dit jaar verwachten we een verdubbeling en we hopen uiteindelijk op 25.000 uit te
komen. Wat vijftien jaar geleden begon als een
privé-initiatief met een begroting van tweeënhalf
duizend gulden is nu een spektakel met een
begroting van tweeënhalve ton euro.”
“Ik doe dit uiteraard niet meer alleen. We
hebben voor elke sport een verantwoordelijke
organisator. De overall-organisatie doe ik samen
met de eigenaar van het terrein. Daar ben ik gemiddeld een dag per week mee bezig. Het vergt
creativiteit en inlevingsvermogen, maar ook
daadkracht en innovatief vermogen. Kwaliteiten
die ik ook in mijn werk nodig hebt. Per saldo
denk ik dat ik meer uit de sport meeneem naar
het werk dan andersom. Mijn stelling is daarom
dat Sporting Harderwijk ook goed is voor Ede.” *

De passie van...
Wie: Cees van Oostrum
Wat: directeur Werk, Inkomen en Zorg
Waar: gemeente Ede
Passie: organisatie Sporting Harderwijk
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