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Gerrit Jan Schep vertrekt. Bij Stimulansz. En uit Nederland. 
Vanaf 1 juli gaat al zijn aandacht uit naar projecten ter 
versterking van het lokale bestuur in landen als Egypte, Mali, 
Benin en Tunesië. Hoe kijkt de enige directeur die Stimulansz 
ooit had terug op de afgelopen vijftien jaar? En welke ervaringen 
neemt hij mee naar zijn nieuwe werk?
TEkST: PETEr VaN EEkErT, BEEld: MirJaM VaN dEr liNdEN

M
et steun van het mi-
nisterie van SWZ werd 
vijftien jaar geleden de 
stichting Stimulansz 
opgericht door de 

VNG en Divosa; om gemeenten te helpen 
de Bijstandswet beter uit te voeren. Later 
trokken de founding fathers zich terug uit 
het bestuur en sindsdien houdt Stimulansz 
de eigen broek op, zonder subsidies. Wat 
is volgens scheidend directeur Gerrit Jan 
Schep de meerwaarde van ‘zijn’ club?
“De vraag naar de meerwaarde is meteen 
de existentiële vraag”, antwoordt Schep. “In 
het begin ging het om het vervullen van 
behoeften waarvan gemeenten zich nog niet 
bewust waren. De druk op gemeenten om 
hun prestaties in het domein van werk en 
inkomen te verbeteren kwam van buiten – 
van het parlement en het ministerie – en 
nauwelijks uit gemeenten zelf. Iedereen 
was bezig met zijn eigen wiel. Er was veel 
window dressing. Nog steeds trouwens. Maar 
achter het raam leefden grote problemen.”
Stimulansz voorzag volgens Schep in een 
behoefte aan visieontwikkeling en metho-
disch werken. Bijvoorbeeld door het intro-
duceren van de Work First-aanpak en het 
opzetten van benchmarks. De kentering 
kwam met de WWB, toen gemeenten de 
bijstandsuitkeringen zelf gingen betalen. 
“Dat leidde tot meer bewustwording bij ge-
meenten, tot meer openheid en de bereid-
heid om van elkaar te leren. De klanten-
kring van Stimulansz groeide navenant.”

Heeft Stimulansz die positie nog steeds?
“Destijds waren we vrij uniek met onze 
diensten, maar inmiddels hebben gemeen-
ten veel te kiezen. In die zin is Stimulansz 
een van de vele geworden. Maar we worden 
nog steeds gezien als ‘voor en door ge-
meenten’ en dat is een sterk unique selling 

 ‘maar de inhoud blijft’

point. Terecht. Wij hebben altijd vastgehou-
den aan het stichtingsmodel; winst wordt 
of geïnvesteerd in productontwikkeling of 
in de vorm van dienstverlening terugge-
geven aan de klanten. Er is geen eigenaar 
die de winst afroomt. Dat geeft ruimte voor 
onze huidige rol: innoveren, samen met 
klanten. Webleren is een goed voorbeeld: 
we zijn gestart met een cofinancier, maar 
ook de klanten betalen mee aan de ontwik-
keling. Stimulansz is een marktpartij, maar 
wel een met een status aparte. Daarnaast 
hebben we de afgelopen jaren de dienstver-
lening in het sociaal domein sterk verbreed. 
Door intensief samen te werken met ken-
nisinstituten, belangen- en brancheorgani-
saties houden we feeling met de behoeften 
en veranderingen in de praktijk. Dat doen 
er niet veel ons na. Inmiddels wonen we 
met een aantal van deze organisaties, waar-
onder Divosa, onder één dak. Dat maakt 
samen optrekken nog makkelijker.”  

Naar EGyPTE
Schep gaat zich in opdracht van VNG In-
ternational fulltime inzetten voor projecten 
ter versterking van het lokale bestuur in 
diverse buitenlanden. Dat is geen nieuwe 
interesse; al jaren steekt hij de tijd die 
overblijft naast zijn vierdaagse Stimulansz-
werkweek daarin. Projecten in Mali en 
Benin lopen door, maar zijn hoofdtaak ligt 
zo meteen in Egypte, waar de regering aan 
de EU heeft gevraagd de decentralisatie van 
taken en bevoegdheden naar het lokale ni-
veau te begeleiden. Dit gaat zo’n driekwart 
van zijn werk uitmaken, wat betekent dat 
hij de komende jaren in Cairo zal wonen.

Loop je geen risico in deze regio? 
“Natuurlijk speelt IS een rol. Maar Egypte 
is een ander land. De mensen voelen zich 
eerst Egyptenaar, pas daarna moslim, kopt 

Gerrit jan Schep vertrekt naar egypte
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of christen. Egyptenaren zijn nooit een 
trekkend volk geweest; er spelen geen stam-
menbelangen. Na de Arabische Lente is er 
veel veranderd, maar je ziet dat de militai-
ren weer meer naar zich toetrekken. Hoe 
dat uitpakt weet ik niet. Maar ik ben er rots-
vast van overtuigd dat als het lokale bestuur 
aan verantwoordelijkheid wint, de stabiliteit 
van een land toeneemt. Het is altijd beter 
als de overheid dichtbij de burger staat. Zie 
Mali na de coup in 2012. Alleen de gemeen-
ten met hun gekozen burgemeesters bleven 
functioneren en deden veel goeds voor de 
bevolking.”

Denk je daadwerkelijk ruimte te krijgen om 
hervormingen tot stand te brengen?
“Dat is een uitdaging. Mijn ervaring is dat 
je veel voor elkaar kunt krijgen, juist als er 
nog niet of nauwelijks een gedecentrali-
seerd bestuur is. Je hoeft dus niet eerst te 
de-investeren door bestaande structuren af 
te breken. Je kunt veel makkelijker nieuwe 
concepten uitrollen. Het is een genot daar-
aan te mogen meewerken. En daarbij heb 
ik altijd van reizen gehouden en vind ik het 
leuk andere culturen te leren kennen. Ik 
ben dus in mijn element.
De aanpak van land tot land verschilt niet 
zoveel. Natuurlijk geldt overal: ’s lands wijs, 
’s lands eer. Maar als je bij jezelf weet te 
blijven en een vertrouwensband opbouwt, 

kun je iets bereiken. Het lijkt een enorme 
verandering van werk, maar de constante 
is: opbouwen en verbeteren van het lokale 
bestuur.”

Wat neem je aan ervaringen uit het werkveld 
mee naar Egypte?
“Het enorme voordeel van lokale verschil-
len. Zelf het wiel uitvinden levert innovatie 
op. Het geeft voorlopers de kans om nieuwe 
ideeën te introduceren, of het nu wethou-
ders, managers of ambtenaren zijn. Ik zie 
dat nu bij de sociale wijkteams, geweldig! 
Maar het is wel de kunst om de goede 
ervaringen vervolgens zo snel mogelijk te 
verspreiden en dus te standaardiseren. Niet 
top-down, maar bottom-up. De top-down 
benadering wordt doorbroken door lokaal te 
experimenteren.”

Wat neem je zeker niet mee?
Schep denkt na. Niet zozeer over de 
inhoud, maar over de formulering. “In het 
sociaal domein opereren naast gemeenten 
verschillende zelfstandige bestuursorganen 
(zbo’s, red.), centraal aangestuurde en lan-
delijk opererende organisaties zoals UWV 
en SVB. Het is goed om een aantal zaken 
centraal te regelen. Maar de koppeling aan 
wat er lokaal gebeurd, is zo zwak. En de 
zbo’s zijn zo log... Het leidt niet tot de beste 
dienstverlening. Maar we hebben ermee 

te dealen. Er is geen politieke wil om dit te 
veranderen. 
Ook die onoverzichtelijke lappendeken van 
regio’s op de verschillende taakgebieden en 
de vele vormen die samenwerking aan-
neemt, wil ik niet meenemen. Ik vind wel 
dat in de Nederlandse situatie regionaal 
samenwerken beter is dan herindelen. 
Herindelingen van bovenaf leiden vaak tot 
weerstand en jarenlange stilstand. Maar 
wellicht is herindelen op de langere termijn 
beter. Dan is er duidelijkheid en kunnen 
de regio’s echt worden geharmoniseerd. 
Hoe dan ook, de geesten worden rijper voor 
grotere gemeenten, maar de sense of urgency 
ontbreekt nog.” 
 
Wat ga je missen?  
Schep antwoordt direct. “De collega’s en de 
collegiale samenwerking. We hebben hier 
samen iets opgebouwd en het is moeilijk 
dat los te laten. Het wordt makkelijker 
omdat ik de absolute overtuiging heb dat 
Stimulansz goed doorgaat. Wat ik zal mis-
sen als kiespijn is de belangenstrijd tussen 
allerlei instituties en clubjes. Er is daarbij 
een typisch Nederlandse verkokering die 
veel lijkt op de traditionele verzuiling. Ieder 
werkveld, elk departement houdt een eigen 
circuit van kennisinstituten en belangenbe-
hartigers in stand, vaak via subsidies. Dat 
mag weleens opgeschud worden.” 
 
Een goede raad voor je opvolger? 
“Dat het gaat om de inhoud. En dat een 
organisatie als Stimulansz helemaal niet 
heilig is. Het is denkbaar dat Stimulansz op 
een gegeven moment opgaat in een andere 
club. Stel dat er een landelijke backoffice 
komt voor sociale diensten, dan zou het 
een desinvestering zijn om ons kwaliteit 
in controle-systeem – KIC –, waarvan 250 
gemeenten gebruikmaken, daar niet in mee 
te nemen. Ook in het combineren van ken-
nis in de verschillende werkvelden tot iets 
als een kennisinstituut voor het sociaal do-
mein, kan Stimulansz veel betekenen. Hoe 
dan ook, de vorm kan veranderen, maar de 
inhoud blijft. Dat is het belangrijkst.” *


