
4 

28
 a

pr
il 

20
16

HET SAMENSPEL 
VAN RENÉ PAAS

AFSCHEID VAN DE DIVOSA-VOORZITTER

Tijdens het voorjaarscongres neemt 
René Paas na zesenhalf jaar afscheid 
als voorzitter van Divosa. Deze maand 
al begint hij als Commissaris van de 
Koning in het hem zo vertrouwde 
Groningen. Een terugblik.
TEKST: PETER BOORSMA, BEELD: JEROEN VAN KOOTEN

 R
 
 
 
 
 
 
 
 
ené Paas werk-

te nog vanuit een CNV-kantoor in het 
Utrechtse Overvecht toen Sprank-
redacteuren Dorine van Kesteren en 
Peter Boorsma bij hem langsgingen 
voor een eerste interview met de 
nieuwe Divosa-voorzitter. Paas nam 
die lome, zonnige augustusmid-
dag in 2009 alle tijd de vragen te 
beantwoorden. Op de hem typerende 
manier: alsof het niet gaat om een 
interview, maar om de voorbereiding 
daarvan. Terwijl hij nadenkt over zijn 
antwoord op de vraag, lijken hem 
nieuwe dingen te binnen te schieten. 
Met als gevolg dat de interviewer de 

neiging krijgt om met hem mee te 
denken.
‘Ik wil niet de indruk wekken dat ik 
bij de start al weet wat ik ga doen’, 
antwoordde hij op de vraag wat hij 
aan het einde van zijn termijn bereikt 
wilde hebben. ‘Maar in heel algemene 
termen wil ik dat Divosa in de ogen 
van de leden en de gesprekspartners 
minstens zo relevant is als nu. Dat 
Divosa haar ondersteunende rol blijft 
waarmaken. Dat niemand die wat 
wil bereiken in de wereld van sociale 
diensten om Divosa heen kan en dat 
de leden zich daarin herkennen.’
Maar om te bedenken wat écht zou 
moeten gebeuren, wil hij kijken 
door de ogen van de cliënten van de 
sociale dienst, net zoals hij als CNV-
voorzitter altijd had gekeken door 
de ogen van de werknemer. Mensen 
sterker maken, instanties voor hen 
laten dansen. Het gaat niet om het 
positiespel maar om het samen-
spel met allerlei andere spelers om 
ervoor te zorgen dat degenen die 
afhankelijk zijn van sociale diensten 
uiteindelijk beter af zijn. ‘Werken 
aan een betere wereld is obligaat 
en ambitieus tegelijk, maar stap 
voor stap kom je een heel eind. Het 
carpacciomodel: niet alles in één keer, 
maar in plakjes.’
Daarbij moeten sociale diensten 
samenwerken met de geestelijke 
gezondheidszorg, zorgverzekeraars, 
woningcorporaties, kredietbanken en 

verslavingszorg. ‘De klassieke geïso-
leerde sociale dienst die alleen maar 
doet in werk en inkomen bestaat niet 
meer.’
In november gaf Paas zijn voorals-
nog laatste interview aan Sprank, in 
een periode van grote paniek over 
de komst van honderdduizenden 
vluchtelingen. Hij maakt zich zorgen 
over de onzekerheid die zich van de 
mensen meester maakt en de soms 
heftige reacties die dat losmaakt. 
‘Mensen maken zich zorgen over 
hun werk, hun pensioen, hun 
woning en over de zorg. Gemeenten 
moeten daarom laten zien dat ze er 
voor hen zijn als het nodig is. Men-
sen moeten weten dat we niemand 
laten stikken.’
De terugkeer van vertrouwen begint 
volgens Paas met gemeenteamb-
tenaren die op een andere manier 
– breder – moeten werken. De leden 
van Divosa verwachten inmiddels 
niet alleen ondersteuning bij werk 
en inkomen, maar ook bij Wmo en 
jeugdzorg. Waarbij de routes naar 
integraal werken gezamenlijk wor-
den verkend. ‘Het is belangrijk dat 
we snel in staat zijn mensen echt te 
helpen om mee te doen, juist als dat 
niet vanzelfsprekend is. Soms door 
jongeren te beschermen, soms door 
mensen zorg aan huis te bieden en 
soms door mensen aan betaald werk 
te helpen. Onze veranderkracht is 
hiervoor cruciaal.’ >



5 

28
 a

pr
il 

20
16



6 

28
 a

pr
il 

20
16

GIJSBERT VAN HERK: 

“Het verbaast me niets 
dat René Paas is 
benoemd tot Com-

missaris van de Koning. Voor die 
functie is hij zeer geschikt; René 
is een bestuurder pur sang”, zegt 
Gijsbert van Herk, bestuursvoor-
zitter van Humanitas. Van Herk 
was directeur Ontwikkeling van de 
gemeente Breda, gemeentesecretaris 
en bestuurslid van Divosa. In die 
hoedanigheid heeft hij Paas goed 
leren kennen. “Hij is iemand die de 
verschillende meningen aanhoort, 
het evenwicht zoekt en vervolgens 
perfect tussen de verschillende 
standpunten door laveert.
René is voorzitter geweest in een 
woelige periode. Bij zijn aantreden 
was het profiel van een sociale dienst 
nog heel duidelijk: een organisatie 
die zich bezighoudt met werk en in-

komen en een beetje zorg. Dat is he-
lemaal op zijn kop gezet. Zijn grote 
verdienste is dat hij de boel bij elkaar 
heeft gehouden en ervoor heeft ge-
zorgd dat Divosa meetelt als serieuze 
gesprekspartner. ‘De klassieke geïso-
leerde sociale dienst die alleen maar 
doet in werk en inkomen, bestaat 
niet meer’ zei René in zijn eerste 
Sprank-interview. Toch hebben we 
vaak recht tegenover elkaar gestaan 
als het ging om de snelheid waarmee 
we ons – als sociale diensten en als 
Divosa – moesten ontwikkelen.
Ik vind dat Divosa er moet zijn voor 
het hele sociaal domein. Voor de 
mensen die het betreft maakt het im-
mers niet uit of ze worden geholpen 
door de sociale dienst, maatschap-
pelijk werk of een welzijnsinstel-
ling. Als ze maar geholpen worden. 
Divosa is goed georganiseerd, heeft 

een goed bureau en zou daarom 
het voortouw moeten nemen bij die 
ontwikkeling. Dat is lastig met al die 
verschillende bestuurders en belan-
gen, zei René dan. ‘Want je neemt 
afscheid van de traditionele sociale 
diensten die nog niet zo ver zijn.’
Ik zat René extreem op de huid. ‘Bui-
ten wordt alles overhoop gegooid, 
daar moeten we als club bij zijn’, riep 
ik dan. Buiten de lijnen kleuren en 
het bestaande zien mee te krijgen, 
daar zit spanning op. Toch hebben 
we veel respect voor elkaars visie. Als 
je elkaar ondanks meningsverschil-
len in waarde laat, sterk je elkaar.
Van de nieuwe voorzitter verwacht 
ik dat hij Divosa meer smoel geeft 
in het sociaal domein. René heeft 
geploegd en gezaaid, aan zijn opvol-
ger de taak om het gewas tot groei te 
brengen.”

‘ Dankzij René telt Divosa mee 
als serieuze gesprekspartner’

‘ Het contact 
met René  
is altijd  
constructief’Zijn medespelers
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JAN LAURIER: 

Ooit was hij, net als René 
Paas, onderzoeker aan een 
universiteit. Deels gelijk-

tijdig waren beide heren wethouder 
– Paas in Groningen, Laurier in Lei-
den. “En na zijn vakbondsavontuur 
ontmoette ik hem weer als voorzitter 
van Divosa; eerst in mijn functie als 
onafhankelijk voorzitter van de Lan-
delijke Cliëntenraad (LCR), later als 
voorzitter van Blik op Werk. Uitein-
delijk volgde ik René op als voorzitter 
van de Federatie Opvang, de koepel 
van opvanginstellingen in Nederland. 
Niet alleen onze paden kruisten zich, 
soms ook onze degens. 
Bij zijn aantreden als Divosa-
voorzitter sprak René de historische 
woorden dat hij in die rol alles door 
de ogen van de cliënt zou bekijken. 
Als toenmalig LCR-voorzitter haalde 
ik opgelucht adem. Er leek, in navol-
ging van zijn voorganger Tof This-
sen, iemand leiding te gaan geven die 
het perspectief van cliënten centraal 

zou stellen. Iemand die uit zou gaan 
van de leefwereld van mensen die 
afhankelijk zijn van een uitkering. 
René gebruikte ook niet het door veel 
sociale diensten gebezigde woord 
klant. Hij begreep dus de werkelijk-
heid van mensen die afhankelijk zijn 
van een sociale dienst. Voor veel, heel 
veel mensen is het wat de Canadese 
socioloog Irving Goff man noemt ‘een 
totale institutie’ die alle terreinen van 
het leven beïnvloedt. Daar past de 
kwalifi catie ‘klant’ niet bij.
Ik heb lang gedacht dat René deze 
kritische positie zou volhouden en 
werd daarin gesterkt toen hij bij 
zijn vertrek bij de Federatie Opvang 
tegen mij zei dat ik voorzitter werd 
van een brancheorganisatie die eerst 
sprak over de belangen van hun 
cliënten en daarna misschien ook 
nog over die van de instellingen. Een 
club dus eigenlijk die bezig was met 
een transformatie avant la lettre. 
Nu heeft René in al zijn vorige 

JETTA KLIJNSMA: 

“Ik ken René al heel wat jaren”, vertelt 
Jetta Klijnsma, staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

“Onze paden kruisen elkaar met de regelmaat 
van de klok. Dit is al zo sinds het eind van 
de vorige eeuw, toen René wethouder was in 
Groningen en ik in Den Haag. Wij zaten toen 
in de commissie Zorg en Welzijn van de VNG 
en trokken samen op naar de bewindspersonen 
van VWS.
Als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid heb je veel contact met vertegen-
woordigers van werkgevers en werknemers. 
Tijdens mijn eerste periode zat René het CNV 
voor en kwamen we elkaar opnieuw tegen, zo-
als ook de afgelopen jaren. René was voorzitter 
van Divosa en ik opnieuw staatssecretaris. Het 
was, en is nog steeds, een tijd vol vernieuwing 
en uitdagingen voor de sociale diensten en 
daarmee voor Divosa. Met de Participatiewet 
dragen gemeenten verantwoordelijkheid voor 
jonggehandicapten met arbeidsvermogen die 
niet meer de Wajong of Wsw instromen. Dat 
vraagt om een nieuwe manier van denken 
en handelen bij de sociale diensten. Het roer 

moest om en dat proces is nog volop gaande. 
René heeft daar enorm aan bijgedragen. In 
de aanloop naar 2015, toen de Participatiewet 
in werking trad, voerden René en ik samen 
met vertegenwoordigers van VNG en Cedris 
intensief overleg. Ons gemeenschappelijke doel 
was: een wet die én zoden aan de dijk zet voor 
mensen die niet vanzelfsprekend zelfstandig 
het leven kunnen leven én die goed uitvoerbaar 
is. Daarbij werden soms harde noten gekraakt. 
Over verantwoordelijkheden die wel of niet 
moesten overgaan van Rijk naar gemeenten, 
over tijdpaden en over geld. De wet kwam er 
en de eff ecten ervan worden zichtbaar. Ook 
daarover hebben we veelvuldig contact gehad. 
Het contact met René is altijd constructief en 
gericht op het verder verbeteren van de werking 
van de regelgeving en de uitvoering voor men-
sen die hulp nodig hebben. Nu gooit René het 
roer zelf om en kiest hij opnieuw voor de uit-
daging. Door haar bijzondere positie (en mijn 
eigen verleden) heeft de provincie Groningen 
mijn warme belangstelling. Ik kom er vaak, 
dus onze paden zullen zich dan ook vast en 
zeker blijven kruisen. Daar kijk ik naar uit!”

functies redelijk consequent voor de 
cliënt gekozen. Echter, nu de kans 
zich voordoet kiest hij – ‘de draai-
kont’ zouden Van Kooten en De Bie 
zeggen – voor de Koning. 
Aan de andere kant, zelfs de Koning 
is voor zijn jaarlijkse inkomen 
afhankelijk van de Staat. Zelfs zijn 
onderkomens zijn eigendom van de 
overheid. Misschien is de omme-
zwaai van René toch niet zo groot als 
het op het eerste gezicht lijkt. *

‘ Van klant 
naar koning’


