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‘ Bouw mee aan 
de kathedraal 
van het leven’

Herman Wijffels: directeuren moeten leiderschap tonen
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Als sociale diensten van hun klanten vragen om 
over een drempel te stappen en zichzelf te ontwik-
kelen, kunnen de medewerkers en hun leiding- 
gevenden niet achterblijven, stelt econoom, oud-
bankier en hoogleraar Herman Wijffels. ‘Het leven 
is een opdracht tot ontwikkeling.’
tekst: Wendy BrAAnker en Jos stuArt,  Beeld: sIMone-MICHelle de BlouW

V
orige maand was 
Herman Wijffels nog 
veelvuldig in het nieuws 
ter gelegenheid van het 
verschijnen van zijn 

biografie. ‘De opdracht’, zo luidt de 
titel van het boek van Jan Smit; een 
verwijzing naar zijn gedrevenheid en 
de voortdurende verandering waar-
aan hij tijdens zijn werkzame leven 
leiding heeft gegeven. Als algemeen 
secretaris van werkgeversorganisatie 
NCW, als topman van de Rabobank, 
als voorzitter van de SER en als be-
windvoerder bij de Wereldbank.
Inmiddels is hij 72, maar nog steeds 
zeer actief, onder meer als hoog- 
leraar Duurzaamheid en maatschap-
pelijke verandering aan de Univer-
siteit Utrecht. Hij wil, zoals hij dat al-
tijd gewild heeft, de wereld een zet in 
de goede richting geven en mensen 
inspireren en aan het denken zetten.  
Hoe kijkt hij aan tegen de verande-
ringen in de sociale zekerheid?  
 
uIt de WIkkels 
Wijffels is resoluut als het gaat om 
de rol die sociale dienst-directeuren 
dienen te vervullen. “Zij moeten de 
randen opzoeken en vechten voor 
de ontwikkelingsmogelijkheden van 
hun klanten. Ze moeten klanten 
meer dan voorheen aanspreken op 
hun talenten. Het gaat om de groei 
van mensen.”
Hij vervolgt: “We zijn aangeland in 

een fase van de menselijke maat-
schappelijke ontwikkeling, waarin 
we met z’n allen nieuwe dingen 
moeten doen.” Ontwikkelen is waar 
het daarbij allemaal om draait, of zo-
als hij het noemt: ‘het uit de wikkels 
halen van potenties’. Op alle niveaus. 
Bij de klanten die bij de sociale 
dienst aankloppen, bij de medewer-
kers en bij de leidinggevenden. “Zij 
moeten zelf invulling zien te geven 
aan de nieuwe manier van werken. 
Niet alles kan in Den Haag bedacht 
worden. Dat is hartstikke mooi!” 
Als sociale diensten van hun klanten 
vragen om over een drempel te 
stappen en zichzelf te ontwikkelen, 
kunnen de medewerkers van deze 
diensten en hun leidinggevenden 
niet achterblijven, vindt hij. “Ook zij 
moeten stappen nemen. Het leven is 
een opdracht tot ontwikkeling.”
Directeuren van sociale diensten 
moeten leiderschap tonen. “Zij 
moeten hun nek durven uitsteken en 
risico’s durven nemen; ruimte geven 
aan hun medewerkers om te experi-
menteren en situationeel te hande-
len.” Dat is wat anders dan strakke 
richtlijnen uitvoeren. Werkdruk is 
wat hem betreft geen excuus: “Als 
het goed is, levert het veel op.”

leren
Sprank spreekt Wijffels in zijn door 
groen omgeven woning in Maarn. 
Vanuit zijn werkkamer wijst hij erop 

Basisinkomen
Herman Wijffels is een warm pleitbe-
zorger van het basisinkomen. Iets wat 
er volgens de econoom zeker komt, 
al laat het nog even op zich wachten. 
“de tijd is er helaas nog niet rijp voor, 
maar het is wel de route die we in 
nederland moeten volgen. Het biedt 
kansen. Het mag niet langer zo zijn 
dat mensen een uitkering ontvangen  
op voorwaarde dat ze niét werken.” 
Het idee achter het basisinkomen 
is dat mensen als aanvulling op dit 
‘arbeidsloos inkomen’ de mogelijkheid 
hebben om bij te verdienen. Zonder 
(wettelijke) belemmeringen. Het is 
goed voor de samenleving en voor het 
individu, betoogt Wijffels. “Het gaat 
erom dat mensen hun mogelijkheden 
en hun potentie ten volle benutten en 
daarbij een bijdrage leveren aan het 
functioneren van de samenleving.”
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dat leidinggevenden van sociale 
diensten in dit proces van verande-
ring veel van elkaar kunnen leren. 
“Het is niet nodig om alles zelf uit 
te vinden. Klop aan bij een andere 
sociale dienst en kijk hoe ze het daar 
aanpakken. Organiseer bijeenkom-
sten waar je in een vertrouwde 
omgeving met elkaar kunt discus-
siëren over de veranderingen. Volg 
eigentijdse leiderschapsprogram-
ma’s waarbij ruimte is voor het per-
soonlijke. Leer van elkaars fouten. 
Kortom: toon het initiatief dat je ook 
van klanten verwacht.” 
Wijff els ziet het als zijn missie een 
bijdrage te leveren aan een duur-
zamere wereld. Duurzaamheid die 
niet alleen het milieu raakt, maar 
ook de samenleving én het sociaal 
domein.  “Ik probeer zo fundamen-
teel mogelijk te kijken naar wat we 
nu eigenlijk willen. Hoe springen 
we om met dit land? En met mensen 
die nu eenmaal met minder zijn 
toegerust dan anderen?”

WAArdIGHeId
Ook het vraagstuk rond werk en 
inkomen blijft Wijff els bezighouden. 
In de negentiende en het eerste deel 
van de twintigste eeuw hebben we 
geleerd dat we het onaanvaardbaar 
vinden dat mensen in barre armoede 
verkeren, vertelt hij. Om die reden is 
in Nederland een sociaal zekerheids-
stelsel opgetuigd. “In het verleden 
waren sociale diensten uitkerings-
fabrieken. Je kreeg een uitkering 
op voorwaarde dat je je afzijdig 

hield van de  samenleving.” Dat er 
in de sociale zekerheid steeds meer 
aandacht is voor welvaart, vindt hij 
positief. “Het gaat ook om mense-
lijke waardigheid. Relevant zijn voor 
andere mensen is daar een aspect 
van.”
Ter illustratie verwijst hij naar een 
journaalitem over de groeiende kloof 
tussen arm en rijk in Nederland. Aan 
het woord kwam een bijstandsmoe-
der die met moeite de eindjes aan 
elkaar wist te knopen. Wijff els stelt 
dat het deze vrouw enorm zou hel-
pen als ze een bijdrage kan leveren 
aan de samenleving. Dat zou haar 
beleving van geluk enorm voeden, 
is zijn overtuiging. “Daar ligt een 
belangrijke rol voor de sociale dienst. 
Een dienst die zorgt voor een uit-
kering? Dat is niet voldoende. Zo’n 
vrouw moet in een ontwikkeltraject 
gebracht worden.”
Hij erkent dat we in dat opzicht 
nog een weg te gaan hebben. Des te 
belangrijker vindt hij het dat sociale 
dienst-directeuren het grote verhaal 
kunnen vertellen. Wijff els haalt de 
parabel over de twee steenhouwers 
aan. Een voorbijganger vraagt de 
mannen wat ze aan het doen zijn, 
waarop de één antwoordt dat hij 
stenen staat te hakken, dat hij niets 
anders kan en toch iets moet doen 
om de kost te verdienen. De ander 
zegt: ik bouw een kathedraal. “Daar 
gaat het over”, zegt Wijff els. “Sta op 
en bouw mee aan de kathedraal van 
het leven.” *

Het werkzame 
leven van 
Herman Wijff els
1969-1977: directeur Verwerking en Afzet 
van Agrarische Producten bij het Ministe-
rie van landbouw en Visserij
1977-1981: algemeen secretaris neder-
lands Christelijke Werkgeversverbond
1981-1986: lid van de directie rabobank 
nederland
1986-1999: voorzitter hoofddirectie 
rabobank nl
1999-2006: voorzitter sociaal economi-
sche raad (ser)
2006-2008: nederlands bewindvoerder 
Wereldbank
2009-heden: hoogleraar duurzaamheid 
en maatschappelijke verandering, univer-
siteit utrecht

‘ Niet alles kan in 
Den Haag bedacht 
worden – dat is 
hartstikke mooi!’


