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Een groot groen vel papier met een 
stuk of wat vragen kan werkzoekenden 
helpen weer grip te krijgen op hun leven 
en zelf een plan uit te stippelen. Twee 
klantmanagers over hun verrassende 
ervaringen met Mijn Werkblad.
TEksT: PETEr BoorsMa, BEEld: jEroEn PoorTvliET

 ‘Geen plan, 
  maar een 
  potlood’
  
    
     

 M
aatregelenonder-
zoeken zijn niet de 
leukste gesprek-
ken. Toch was het 
precies tijdens 

zo’n gesprek dat Rahma El Hajjami, 
werkadviseur afdeling Werk bij de 
Zuid-Hollandse gemeente Nisse-
waard, de stemming wist te doen 
omslaan. Met behulp van Mijn Werk-
blad. “De eerste twintig minuten 
verliepen heel gespannen. Ik stelde 
voor om even koffie te gaan drinken 
om het daarna, met behulp van een 
nieuw instrument, te hebben over de 
toekomst.”  
Dat nieuwe instrument is Mijn 
Werkblad; een groot groen vel papier 
met daarop een aantal vragen (Hoe 
sta ik ervoor met werk?, Wat wil ik le-
ren?) en ruimte voor de antwoorden. 

De bedoeling is dat de werkzoekende 
zijn eigen plan schetst en zo zelf het 
stuur in handen neemt. Daarbij biedt 
Mijn Werkblad de klantmanager de 
gelegenheid om op een natuurlijke 
manier een meer coachende rol aan 
te nemen. Het werkt, zag El Hajjami 
met eigen ogen.  
“Na het maatregelengesprek ben ik 
naast de werkzoekende gaan zitten. 
Ik heb haar een potlood gegeven en 
haar gevraagd de vragen in te vullen. 
Tot mijn verwondering ging ze hier 
helemaal in op. Uit het invullen 
kwam naar voren dat ze meer moet 
doen aan zelfreflectie en dat ze in 
de nazorgfase bij knelpunten eerst 
haar werkadviseur moet raadplegen. 
Terwijl ze daarvoor mijn bloed wel 
kon drinken, bedankte ze me na 
afloop en vertelde ze dat dit gesprek 

haar het gevoel had gegeven dat ik 
echt meedacht.”

ToEval
El Hajjami kwam met Mijn Werk-
blad in aanraking via een collega die 
bij de ontwikkeling betrokken was. 
Het grote vel op zijn bureau trok 
haar aandacht – ‘groen, de kleur van 
de oplossingen’ – waarop ze vroeg of 
ze ook betrokken kon worden. Dat 
kon en zo is Hajjami inmiddels uit-
gegroeid tot een soort ambassadrice 
van het instrument. Ze heeft al mee-
gewerkt aan een voorlichtingsvideo 
en een aantal workshops gegeven. 
Steeds meer van haar collega’s pak-
ken Mijn Werkblad er in de spreek-
kamer bij.  
El Hajjami gebruikte al motiverende 
en confronterende gesprekstech-

Mijn WErkBlad gEEfT klanTEn dE rEgiE
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nemen, heb ik gemerkt. Soms stuur 
ik het Werkblad van tevoren op, met 
het verzoek al zo veel mogelijk in te 
vullen. De werkzoekende ziet dan 
waarover het gesprek gaat en dat hij 
zelf inbreng heeft. Daarbij is het aan-
trekkelijk en speels vormgegeven, 
het nodigt uit tot invullen.”
Maasland en een collega in Rotter-
dam-Noord zijn tot nu toe de enige 
Rotterdamse consulenten die Mijn 
Werkblad gebruiken, maar dat kan 
veranderen. Zeker omdat het goed 
past in het lokale beleid om zelfstu-
ring de leidraad te laten zijn in alle 
gesprekken. Toch moet je selectief 
zijn bij het inzetten ervan, stelt 
Maasland. “Een hbo’er bijvoorbeeld 
weet meestal wel hoe hij verder wil 
en ziet het als ballast.” Het hulpmid-
del werkt volgens Maasland vooral 
goed bij mensen die onzeker zijn 
over hun toekomst. “Vaak speelt er 
meer dan alleen fi nanciële proble-
men en dan geeft Mijn Werkblad 
structuur. De reacties zijn dan 
ook positief, van ‘handig’ tot ‘geeft 
houvast’.”

MoTivaTiE
Maasland behoort tot de afdeling 
Prematching, waar mensen komen 
die al een eerste traject achter de rug 
hebben. Op basis van informatie uit 
het dossier besluit hij Mijn Werkblad 
al dan niet toe te sturen. Net als El 
Hajjami is hij van mening dat werk-
zoekenden wel gemotiveerd moeten 
zijn. “Zijn ze dat niet, dan kun je be-
ter een traditioneel gesprek voeren. 
Terwijl een gesprek met gemotiveer-
de klanten en Mijn Werkblad heel 
anders verloopt; gestructureerder en 
diepgaander. Je dringt sneller door 
tot de kern.” *

  gemeenten of klantmanagers die Mijn 
Werkblad willen uitproberen, kunnen 
exemplaren bestellen via www.divosa.nl/
publicaties/mijn-werkblad.

nieken, maar het mooie van Mijn 
Werkblad is volgens haar dat het die 
technieken combineert. “Het contact 
met de werkzoekende verloopt veel 
natuurlijker. Omdat ze het zelf 
bedenken en opschrijven is het geen 
aangereikte oplossing, maar wordt 
het hun eigen plan.” Forceren heeft 
dan ook geen zin, weet El Hajjami. 
“Dan duurt het maar wat langer. 
Eventueel vult iemand eerst het deel 
met de vragen naar gevoel en ver-
stand in en komt hij later nog eens 
terug voor het stappenplan.”

vrEEs
Ook Michel Maasland, senior werk-
consulent in Rotterdam, is enthou-
siast over het nieuwe instrument 
waarmee hij nu acht weken werkt. 
“Mijn Werkblad kan bij werkzoeken-
den de vrees voor een gesprek weg-

‘ De ene klantmanager stoot 
de andere aan’

Mijn Werkblad komt uit de koker van alvin noteboom, ontwik-
kelaar van leerbevorderende hulpmiddelen, die hiervoor heeft 
samengewerkt met klantmanagers uit vier gemeenten. dit traject 
was onderdeel van het Programma vakmanschap van de vng 
en divosa, dat medegefi nancierd wordt door het ministerie van 
sociale Zaken. voordat noteboom aan de slag ging, heeft hij een 
tijdje over de schouder van klantmanagers meegekeken. vooral 
de ongelijkwaardigheid tussen klantmanager en werkzoekende 
viel hem op. “de klant zit al een tijd zonder werk, heeft aan 
zelfvertrouwen ingeboet en moet dan in de spreekkamer zijn hele 
hebben en houden op tafel te leggen. dat maakt hem heel klein.” 
Mijn Werkblad kan dat veranderen.
“Het instrument is bedoeld om spontaan in te zetten”, bena-
drukt nooteboom. “Het liefst laten we het gewoon ontstaan. Wel 
proberen we feeling te houden met wat ermee gebeurt. vandaar 
dat ik de gebruikers graag registreer en af en toe benader om 
naar hun ervaringen te vragen. gemeenten lijken toch erg ge-
neigd het instrument in hun processen kwijt te raken. Het liefst 
schrijven ze precies voor waar, wanneer en voor wie Mijn Werk-
blad wordt ingezet. Maar het zou zonde zijn als de spontaniteit 
verdwijnt. idealiter verspreidt Mijn Werkblad zich doordat de ene 
klantmanager de andere aanstoot en op gang helpt.”

‘Vooraf kon ze 
mijn bloed wel 

drinken, na 
afl oop bedankte 

ze me’


