
‘ Grote kansen 
voor iedereen’
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JOB COHEN 
voorzitter Cedris, landelijke vereniging voor sociale 
werkgelegenheid en re-integratie

 “Tijdens het Sprank-eindejaarsdebat (zie Sprank 
10, 2015, red.) kwam naar voren dat door de 
decentralisaties al veel meer integraliteit is 

ontstaan. Ik zie dat ook. Afgelopen jaar is heel hard 
gewerkt om integraliteit tot stand te brengen. Het om-
vormen van de sociale dienst van bolwerk tot netwerk 
– een formulering uit het debat – vind ik een mooie. 
Mijn beeld is dat gemeenten veel energie hebben 
moeten stoppen in de decentralisaties op het gebied 
van jeugd en zorg. Voor de Participatiewet is minder 
aandacht geweest. Voor de banenafspraak en beschut 
werk zijn nog te weinig plekken gecreëerd. Dit is voor 
gemeenten nieuw terrein. Zij hebben mensen nog 
onvoldoende in het vizier. Ook is de indicatiestelling 
door UWV ongeloofl ijk streng.
Een fl ink aantal sociale diensten is gefuseerd met 

HOE STAAT HET ERVOOR MET INTEGRAAL WERKEN? 
SPRANK VROEG HET ZES HOOFDROLSPELERS OP DE SNIJVLAKKEN MET WERK EN INKOMEN.

sociale werkbedrijven. Andere gemeenten kiezen 
er juist voor om niet te fuseren. Deze verschillen 
moeten zich in 2016 uitkristalliseren. Het een is niet 
per se beter dan het ander. Het belangrijkste is dat de 
sociale diensten en de sociale werkbedrijven elkaars 
taal beter verstaan. Bij sociale diensten werken amb-
tenaren, in de goede zin van het woord. Zij houden 
rekening met de regels en de politieke en maatschap-
pelijke omgeving. Sociale werkbedrijven concentreren 
zich op ondernemen. Wanneer deze organisaties 
elkaar versterken, heb je het beste van twee werelden.
Ik denk dat we over vijf jaar veel verder zijn. De wijk-
teams bestaan dan uit echte generalisten. Zij hebben 
overal een beetje verstand van en knopen alles aan 
elkaar. Vanuit de Participatiewet is werk erg belangrijk. 
De cliënt en zijn omgeving weten heel snel waar zij we-
zen moeten. Er zal één professional zijn die de cliënt 
in eerste instantie helpt en indien mogelijk doorver-
wijst naar werk. Dat kan regulier werk, detachering of 
beschut werk zijn. De cliënt wordt zo enorm geholpen 
en de werkgever is tevreden. Daarmee is natuurlijk het 
maatschappelijk belang gediend.
Je kunt de cliënt alleen centraal stellen als je ook de 
werkgever centraal stelt. Dat kan niet in een wijk-
team, want de benadering van werkgevers is een 
specialisme op zich. Het gaat om kennen en gekend 
worden. Werkgevers willen graag meedoen, maar 
dan zonder veel gedoe, anders haken ze af. Het is 
daarvoor essentieel dat de competenties van sociale 
werkbedrijven overeind blijven. Denk aan contacten 
met werkgevers, begeleiding van mensen op het 
werk, jobcarving en detachering. Ik maak me hierover 
wel zorgen, omdat deze functies buiten het oor-
spronkelijke werkterrein van sociale diensten vallen. 
Het risico bestaat dat, mede door de bezuinigingen, 
de competenties van sociale werkbedrijven worden 
afgebroken. Als we dit vermijden, zie ik grote kansen 
voor iedereen. Het zal echter niet eenvoudig zijn om 
deze kansen te benutten; we moeten met z’n allen 
nog grote stappen maken.” *
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