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Hoog tijd dat sociale diensten beschikbare managementinformatie 
beter benutten om een lerende organisatie te worden, zegt hoogle-
raar Arbeidsparticipatie Roland Blonk. Iets beter registreren biedt al 
veel meer inzicht in welke methode wanneer werkt en bij wie.
TEKST: PETER BOORSMA, BEELD: SHUTTERSTOCK

Functioneel meten

‘ Sociale diensten moeten lerende 
organisaties worden’

 “V
eertig jaar na de start van de bemiddeling 
van werklozen is er nog steeds een groot 
tekort aan managementinformatie”, stelt 
Roland Blonk, senior onderzoeker bij TNO 
en bijzonder hoogleraar Arbeidsparticipa-

tie aan de Universiteit Utrecht. “Eigenlijk weten we nog 
steeds niet goed wat je moet doen om een werkloze aan 
het werk te helpen. Tien jaar geleden hebben we en masse 
re-integratietrajecten ingekocht. We hebben de pilots ge-
had in het kader van de Commissie-De Vries. Daarin zijn 
miljoenen geïnvesteerd. Maar wat hebben we daarvan 
geleerd waardoor we zaken nu anders aanpakken?”
Volgens Blonk beschikken kennisinstellingen over veel 
informatie die onvoldoende wordt benut. “Kennis is één, 
implementeren is iets anders, zo blijkt. Daarom is het 
belangrijk dat sociale diensten zich meer richten op zelf 
leren van hun ervaringen; het moeten lerende organisa-
ties worden.”

BETER BENUTTEN
Om te bereiken dat sociale diensten uitgroeien tot 
lerende organisaties is het project ‘Functioneel meten’ 
gestart. Vanuit het programma Eff ectiviteit & Vakman-
schap van Divosa willen Blonk en Chris Goosen (Divosa) 
sociale diensten ondersteunen in het beter benutten van 

reeds beschikbare gegevens, om zo te kunnen onderbou-
wen wat wel en niet werkt. Dat hoeft geen extra adminis-
tratieve belasting te zijn. “Sociale diensten registreren al 
heel veel gegevens. Die kunnen we gebruiken.”
Het probleem zit ‘m voornamelijk in de manier van 
registreren. De huidige registraties passen meer bij 
een organisatie die uitkeringen verstrekt en controleert 
dan bij een organisatie die mensen wil re-integreren. 
Informatie wordt nu vooral verzameld om de besteding 
van het geld te verantwoorden. Er is grote behoefte aan 
het ontwikkelen van deskundigheid in de eff ectiviteit van 
methoden. Om die deskundigheid te kunnen genereren 
ontbreekt het nog aan feedback op het handelen van 
de individuele consulent. Met welke overweging heeft 

Een model voor functioneel meten
Methodisch werken en het monitoren 
van het eff ect daarvan maakt het 
mogelijk om deskundigheid te ontwik-
kelen, te verbeteren en te beschrijven. 
Het meten van resultaten vraagt om 
het formuleren van een duidelijk doel; 
dat doel is dan ook de eerste stap in 
het project ‘Functioneel meten’. Doel 
en prioriteiten worden medebepaald 
door externe factoren, de interne 
organisatie en de fi nanciële middelen. 
Tegelijkertijd geldt dat de eff ectivi-
teit toeneemt als de deskundigheid 
toeneemt. Wat heb je dan nodig om 
te weten hoe eff ectief je bent? Om het 
resultaat te kunnen interpreteren is 
inzicht in de sturingsmechanismen 
binnen de organisatie nodig. Het is 
belangrijk op te merken dat ‘Func-
tioneel meten’ vooral betrekking heeft 
op drie elementen: 
1)  voortgang van de klant (wordt be-

paald door behoeften en kenmerken 
van de klant);

2)  impact van de consulent (welk 
gedrag van de consulent leidt tot 
welk resultaat?); 

3)  overwegingen bij de inzet van 
interventies (met welke motivatie 
zijn welke interventies ingezet?).

Elk element vraagt om een eigen 
benadering. De impact van de con-
sulent is niet in cijfers te vatten, die 
breng je liever in beeld aan de hand 
van bijvoorbeeld klantervaringen. De 
voortgang meet je met behulp van de 
Participatieladder of een vergelijkbaar 
instrument. De overwegingen bij de 
inzet van een methode of instrument 
relateer je het liefst aan de gestelde 
doelen binnen de dienst. Doel van de 
(misschien ingewikkeld klinkende) 
aanpak is dat je in beeld brengt wat 
werkt, wat niet werkt en wat daarvan 
de reden is. Dat klinkt dan weer heel 
simpel.

hij welke methode ingezet bij welke klant en wat is het 
eff ect geweest? En heeft zijn interventie geen resultaat 
opgeleverd, hoe komt dat dan? Heeft hij wel de goede 
interventie gebruikt? Of zit het ‘m in de processen bin-
nen de organisatie of misschien wel in externe factoren 
zoals de arbeidsmarkt. Blonk: “Waarschijnlijk verschilt 
de arbeidsmarkt in Oost-Groningen behoorlijk van die 
in Amsterdam. Dat zou invloed moeten hebben op het 
soort interventies en trajecten en de eff ectiviteit daarvan. 
Vooralsnog hebben we daarin weinig inzicht.”

OMVORMEN
Vorige maand hebben zich vijf sociale diensten uit het 
zuiden en oosten van het land aangemeld voor deelname 
aan het project ‘Functioneel meten’. Maar als een direc-
teur morgen wil beginnen met het omvormen van zijn 
sociale dienst tot een lerende organisatie, waar begint hij 
dan? Het start allemaal met het vaststellen van je doelen 
in overleg met betrokken partijen, benadrukt Blonk. De 
ene organisatie wil iedereen zo spoedig mogelijk aan het 
werk hebben, de andere wil haar energie steken in het 
klaarstomen van de groep mensen op de tweede sport 
van de Participatieladder. Zijn de doelen helder, dan ga 
je na welke gegevens je al hebt en welke nog ontbreken. 
Als je die nieuwe gegevens verzamelt in plaats van data 
die toch nooit worden gebruikt, blijft de administratieve 
last gelijk. Hele brokstukken informatie liggen er al. Het 
is vooral een kwestie van een aantal additionele aspec-
ten zoals doelgerichter registreren en een structurelere 
aanpak.” *

  Gemeenten die willen meedoen met het project kunnen zich 
melden bij Chris Goosen van Divosa: cgoosen@divosa.nl.

‘ We weten nog steeds 
niet goed wat je moet 
doen om een werkloze 
aan het werk te helpen’

Het programma Eff ectiviteit & Vakmanschap van 
Divosa heeft tot doel het versterken en stimuleren 
van methodisch werken binnen de sociale zekerheid 
en wordt medegefi nancierd door het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


