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Beweging in het klantenbestand

Zelf aan zet 
in Friesland 
Eigen kracht, methodisch werken en ondertus-
sen ook de uitstroom van mensen met een 
bijstandsuitkering scherp in de gaten houden. 
Effectiviteit en vakmanschap worden steeds 
belangrijker voor sociale diensten. Dat weten 
ook de Friese gemeenten Achtkarspelen en 
Tytsjerksteradiel. Al doen ze het daar net weer 
even anders.  
TEksT: WEnDy BrAAnkEr, BEElD: BinnE-louW kATsmA FoTogrAFiE

 D
e Friese plattelands-
gemeente Buitenpost, 
hoofdplaats van de 
gemeente Acht- 
karspelen en de plek 

waar het gemeentehuis gevestigd 
is, ademt rust. Het is zo’n plek waar 
stedelingen zich subiet realiseren 
dat de Randstad zeer dicht bevolkt 
is. Politieke ruimte is er ook in dit 
uitgestrekte gebied. Ruimte voor 
nieuwe initiatieven.  
Drie jaar geleden kwam Nynke  
Dölle, teamleider Werk & Partici-
patie, in dienst van de gemeente.  
“Mijn achtergrond is communicatie 

en verandermanagement. Ik geloof 
heel erg dat als je mensen op de 
juiste plek zet en hen aanspreekt op 
wat ze kunnen, we mooie dingen 
met elkaar kunnen doen.” 
 
in BEWEging 
Ruim twee jaar geleden werd de 
basis gelegd voor een andere manier 
van werken in de Friese gemeente. 
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel  
hadden zojuist hun sociale diensten 
samengevoegd tot Werk & Inkomen 
de Wâlden, met een bezoekadres 
in Buitenpost en in Burgum. “Er is 
vanaf dat moment heel veel geïnves-
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teerd in ontwikkelgericht werken. En 
er is goed gekeken naar de mensen 
en talenten in de organisatie en 
naar welke processen gestroomlijnd 
moesten worden”, legt Dölle uit.  
Het doel was het klantenbestand 
meer in beweging te krijgen. In 
Achtkarspelen liep al een project 
voor mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt: een kringloop-
winkel die werk biedt aan pakweg 
120 bijstandsgerechtigden. Zij 
zamelen niet alleen tweedehands 
goederen in voor verkoop – eventueel 
na schoonmaak of reparatie – maar 
doen ook klussen. Ze verzorgen 

tafeltje-dek-je, verwijderen zwerfvuil 
en verlenen diensten aan mensen 
met een persoonsgebonden budget. 
Een mooi project, maar de ambitie 
van de Wâlden reikt verder. Klanten 
moeten meer dan voorheen aange-
sproken worden op hun talenten en 
concrete stappen ondernemen om 
uit de bijstand te komen. 
De Wâlden besloot een nieuw 
bedrijfsplan op te zetten met heldere 
resultaatafspraken. Dankzij een 
forse investering in werkgevers-
dienstverlening zijn de banden met 
het bedrijfsleven in de regio met 
succes aangehaald. Daarnaast is het 
klantenbestand opgedeeld in drie 
doelgroepen: Werk, Participatie en 
Zorg. Voor ieder onderdeel hebben 
de consulenten een projectaanpak 
gemaakt. Er worden empower-
menttrainingen gegeven, er is een 
integrale jongerenaanpak Wurkje 
Oan Wurk (WOW) en er wordt wijk- 
en dorpsgericht gewerkt rondom de 
doelgroep Zorg volgens de metho-
diek Klimmen Op Eigen Kracht 
(KOEK). “Maar het prominentste 
project met de meeste impact is toch 
wel Zelf Aan Zet.”  

sToEiEn
Romke Steensma is projectleider 
van Zelf Aan Zet, een co-creatie van 
sociale dienst de Wâlden en SHMC, 
detacheerder en specialist op het 
terrein van werk, inkomen en zorg. 
Steensma kwam bij verschillende 
gemeenten over de vloer en zag dat 
sociale diensten overal met hoge 
caseloads kampen. “De kwakkelende 
economie zorgt voor een fl inke  
toestroom van nieuwe klanten, maar 
vergeet de veranderde rol van me-

dewerkers van sociale diensten niet: 
van casemanager naar regievoerder 
naar een meer coachende rol. Die 
veranderslag heeft zich onvoldoende 
in een nieuwe werkwijze vertaald.” 
Keuzes maken en het anders gaan 
doen vergt ruimte, weet de project-
leider.
Ook viel het hem op hoe lastig het in 
de praktijk is om klanten los te laten, 
om hen het initiatief in handen te 
geven. De neiging om op resultaat te 
sturen en te adviseren is groot. Laten 
we nu iedereen die het zelf zou 
moeten kunnen, afzakken naar niet 
meer zelf kunnen?, vroeg Steensma 
zich af. En ook: wat is er nodig om 
een klant zelf effi  ciënt en gericht in 
actie te laten komen?
Met alle ervaringen, ontwikkelingen 
en overdenkingen over zelfredzaam-
heid is Steensma met een aantal 
collega’s aan het stoeien gegaan, 
zoals hij het zelf zegt. “Zo hebben 
we dit project ontwikkeld, waarbij 
we de klant willen laten ervaren 
welke ruimte er is en welke moge-
lijkheden er zijn om zelf invulling te 
geven aan de verwachting die de wet 
uitspreekt.” 

ouDE pATronEn
Bij Zelf Aan Zet krijgen klanten een 
intensieve begeleiding die zes tot 
zeven weken in beslag neemt. “We 
spreken hen twee tot drie keer in de 
week, iedere keer maximaal een half 
uur. We adviseren en oordelen niet. 
We kijken ook niet naar het verleden. 
Het is geen intake, maar een startge-
sprek.” De focus ligt op de mogelijk-
heden, niet op de belemmeringen 
van de klant.
De nieuwe aanpak is wennen voor 

Zelf Aan Zet: de werkwijze
-  De klant wordt gedurende een periode van zes tot zeven weken zeer intensief gevolgd 

met twee tot drie gesprekken per week.
- met de klant worden duidelijke afspraken gemaakt over wat hij zelf kan ondernemen.
- De projectspecialist geeft tips, trucs en spiegelt. De klant organiseert en is Zelf Aan Zet.
- lik-op-stuk-handhaving op het nakomen van afspraken.
- De klant laat zelf zijn m-ogelijkheden en motivatie zien.
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‘Ik durf beter aan 
te geven wie ik 
ben en wat ik kan’
 
 
WiE: BErThA sTEnEkEs (41) uiT noArDBurgum  
WAT: volgDE EEn ZElF AAn ZET-TrAjEcT 
 
“sinds begin dit jaar ben ik werkloos. Daarvoor werkte ik 
gemiddeld 16 uur in de week in de gehandicaptenzorg en 
kreeg ik een aanvulling vanuit de bijstand. ik werk nu twee 
ochtenden per week als vrijwilliger in een kringloopwinkel. 
Dat vind ik geweldig, maar ik wil heel graag weer een baan in 
de zorg. 
ik schrok toen ik de brief over Zelf Aan Zet ontving, vanwege 
het verplichtende karakter van het traject. maar in het 
gesprek dat daarop volgde werd uitgelegd dat ik samen met 
de consulent zou gaan onderzoeken wat mijn mogelijkheden 
zijn. Toen vond ik het een super idee. ik heb mijn bekje op het 
goede plekje, maar heb net als iedereen mijn onzekerheden. 
ik zit in de zevende week en heb straks een afrondend 
gesprek. het traject heeft me veel opgeleverd. ik ben anders 
gaan solliciteren. Duidelijker. ik durf beter aan te geven wie 
ik ben en wat ik kan. ik kom in gesprekken eerder to the point 
en weet beter af te kaderen wat ik wil. ik dacht eerst dat ik al-
les wat langs kwam moest aangrijpen – bij wijze van spreken 
een baan als glazenwasser terwijl ik hoogtevrees heb. nu 
denk ik als er een vacature voorbij komt: past het ook bij me?  
het is een lastige tijd om een nieuwe baan te vinden, maar 
dankzij Zelf Aan Zet sta ik er positiever in. Eerst gaf het ge-
voel dat ik werk moest vinden me erg veel stress. nu denk ik: 
als ik alleen al op gesprek mag komen, dan leer ik daar weer 
van. mocht een werkgever hier in de buurt interesse hebben, 
dan kan ik over mezelf vertellen dat ik een breed inzetbare be-
geleidster ben en dat ik werk zoek waarin ik mijn creativiteit, 
zorg en begeleidende capaciteiten kwijt kan.” 

‘ Wij vertellen niet 
hoe ze werk moe-
ten zoeken; wij 
hebben geen idee 
hoe hun netwerk 
in elkaar steekt’

klanten én voor klantmanagers. 
“Mensen verwachten dat wij gaan 
vertellen hoe ze moeten zoeken naar 
werk, maar wij hebben geen idee 
hoe hun netwerk in elkaar steekt. We 
sturen erop aan dat de klant zelf gaat 
nadenken en handelen. Wij heb-
ben als klantmanager geen pasklaar 
antwoord.”  
Klanten worden zelf regievoerder, 
waarbij de klantmanagers moeten 
oppassen dat zij niet in oude patro-
nen vervallen en hen toch weer van 
alles uit handen nemen. “Je hebt 
de neiging om vanuit je ervaring te 
adviseren, terwijl iemand het heel 
goed zelf op kan lossen. We zien dat 
ook in de schuldhulpverlening. Als 
we klanten zonder oordeel of advies 
vragen hoe ze het willen oplossen en 
hen later terugzien, dan hebben ze 
het meer dan eens opgelost binnen 
hun eigen systeem. Zelfredzaam-
heid, daar gaat het om. Consulenten 
moeten zich hiervan bewust zijn, net 
als van hun rol in het team. Je doet 
het tenslotte niet in je eentje.” 
 
complimEnT 
Zo’n vijftien kilometer van Buiten-
post ligt Burgum. Klantmanager 
Francy Stobbe is er begin dit jaar 
aangetrokken om met een paar an-
deren Zelf Aan Zet in gang te zetten. 
Ze steekt haar enthousiasme over het 
project niet onder stoelen of banken. 
“Je krijgt zo veel van de klanten terug 
en dat geeft zo veel energie. Je ziet 
dat mensen zich in een kort tijdsbe-
stek positief ontwikkelen. Niets is 
waardvoller dan dit mee te mogen 
maken.” 

Een hoge caseload en tijdgebrek mag 
voor klantmanagers geen bezwaar 
vormen om met deze aanpak aan de 
slag te gaan. “Je legt de verantwoor-
delijkheid in alle opzichten bij de 
klant. Als je een klant in beweging 
krijgt, dan komt de rest vanzelf.” Een 
goede agendavoering is belangrijk, 
zegt ze. De gesprekken duren maxi-
maal een half uur; dat maakt het heel 
overzichtelijk en behapbaar. 
Klantmanagers hebben volgens 
Stobbe intervisie met het eigen 
team nodig en moeten de ruimte 
krijgen als ze met Zelf Aan Zet aan 
de slag gaan. Ruimte om zichzelf te 
ontwikkelen. “Het begint bij jezelf. 
Natuurlijk zijn er wetten waarmee 
je rekening moet houden. Maar 
uiteindelijk gaat het erom dat je 
naast de klant gaat staan. Mijn rol is 
spiegelen, herkaderen en vooral op 
mijn handen zitten.” 
Ze herinnert zich een klant die 
met zijn hakken in het zand bin-
nenkwam nadat hij een oproep 
had gekregen om aan Zelf Aan Zet 
deel te nemen. Na afloop zei hij het 
gevoel te hebben zich niet langer in 
een uitzichtloze situatie te bevinden. 
“Een heel mooi compliment.” 
Zelf Aan Zet begint vruchten af te 
werpen. Lokale politici zien de resul-
taten, vertelt Dölle. Met het oog op 
de bezuinigingen is de urgentie om 
het anders aan te pakken ook groot. 
“Het is soms nog zoeken, maar we 
zijn goed in beweging. We zijn een 
voorbeeldgemeente. Het klinkt zo 
vanzelfsprekend zoals het nu gaat. 
Ik denk weleens: waarom hebben we 
het niet eerder zo gedaan?” *


