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Van klant tot klantmanager in Lelystad    

‘Er is een hele 
wereld voor  

me opengegaan’
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De afgelopen drie jaar heeft de gemeente  
Lelystad 32 mensen opgeleid tot klantma-
nager Werk en Inkomen. Wat daar bijzonder 
aan is? De leerlingen waren ooit klanten. Een 
groot deel van hen heeft inmiddels betaald 
werk, binnen of buiten de gemeente.
TEKST: DORINE VAN KESTEREN, BEELD: MIRJAM VAN DER LINDEN

 E
en klassiek geval van twee vliegen in 
één klap: mensen uit het eigen bestand 
van bijstandsgerechtigden opleiden tot 
klantmanager. Daarmee zorg je voor 
Wwb-uitstroom én voor extra capaci-
teit voor de organisatie. De gemeente 
Lelystad kwam in 2013 op dit idee. “We 

kregen toen veel nieuwe bijstandsaanvragen, waardoor 
we menskracht te weinig hadden. Tegelijkertijd zaten er 
genoeg goed opgeleide mensen in ons bestand met de 
potentie om aan het werk te gaan”, vertelt Karl Wessels, 
voormalig teamleider Inkomen bij de gemeente Lelystad.
Eerst werden alle hbo’ers in het bestand gescreend. 
Daarna volgde een gespreksronde. De kandidaten die 
voldoende gemotiveerd en geschikt werden geacht, 
begonnen aan een fulltime opleiding van zes weken 
binnen de muren van het stadhuis, in 2013 en 2014 
verzorgd door Langhenkel, in 2015 door Stimulansz. De 
deelnemers werden vertrouwd gemaakt met de vakter-
men, de relevante wet- en regelgeving en de inhoud van 
het werk van klantmanager Werk en Inkomen. Wie de 
opleiding met goed gevolg aflegde, deed vervolgens een 
jaar werkervaring op bij de gemeente Lelystad, al die tijd 
betaald op het niveau van de bijstandsuitkering. Wessels: 
“Op de werkervaringsplaats zijn zij een half jaar intensief 
begeleid door een klantmanager en/of juridisch mede-
werker die we speciaal voor dat doel hadden vrijgemaakt. 
Deze coach beantwoordde hun vragen en beoordeelde 
hun beschikkingen en rapporten.”

ERUIT GEPLUKT 
Vanessa Rickets was ooit leidinggevende in de detailhan-
del, maar raakte na een reorganisatie haar baan kwijt en 
kwam via de WW in de bijstand terecht. Vorig jaar volgde 
zij in Lelystad de opleiding tot klantmanager. “Ik werd 
er meteen uitgeplukt tijdens het intakegesprek voor de 
bijstand. Het begin van de opleiding was zwaar, de eerste 

twee weken moest ik écht wennen. Ik kwam ineens 
in een heel ander vak terecht; ik moest bijvoorbeeld 
juridische teksten leren lezen. Gelukkig heb ik veel steun 
gehad van mijn familie. Ruim acht maanden heb ik 36 
uur per week gewerkt, terwijl daar alleen een bijstands-
uitkering tegenover stond.” Inmiddels werkt Rickets via 
een detacheringsbureau bij het team bijzondere bijstand 
van de gemeente Amsterdam, stadsloket Zuidoost. 
Ynze Elich zat in de klas van 2014. Elich maakte zijn stu-
die fiscaal recht niet af en had verschillende banen in de 
detailhandel en de transportsector. Tijdens de crisis werd 
hij werkloos. “Ik kreeg een ontslagvergoeding, kwam 
vervolgens in de WW en uiteindelijk in de bijstand – iets 
wat ik nooit voor mogelijk had gehouden. Toen ik werd 
uitgekozen om deel te nemen aan de opleiding, kreeg ik 
kippenvel. Een combinatie van juridisch werk en mense-
lijk contact was precies wat ik zocht. De opleiding ging 
me vrij gemakkelijk af, hoewel we zes weken lang, vijf 
dagen per week en acht uur per dag een hoop informa-
tie te verwerken kregen. Na afloop stond ik te springen 
om mijn eigen caseload te beheren. Ik ben begonnen 
bij de gemeente Lelystad, bij het team Inkomen – klan-
tenbeheer en bijzondere bijstand. Na een half jaar kon 
ik betaald aan het werk via een detacheringsbureau en 
sinds een paar maanden werk ik in het team Bijzondere 
bijstand van de gemeente Almere. Ik leid nu zelf nieuwe 
collega’s op.” 

‘ Juridisch werk met 
menselijk contact:  
precies wat ik zocht’
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Divosa en BvK willen  
register voor klantmanagers
Advocaten, makelaars, artsen, fysiotherapeuten en vele andere 
beroepsgroepen kennen een bepaalde vorm van certificering en 
registratie. Het doel: de kwaliteit van de beroepsbeoefenaars 
bevorderen en het vak professionaliseren. Het wekt dus geen ver-
bazing dat Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers 
(BvK) zich sterk maken voor een klantmanagersregister. Dit jaar 
lopen er pilots in verschillende gemeenten, waarin de moge-
lijkheden worden onderzocht. “Onze stip op de horizon is een 
landelijk erkend systeem van certificering dat een stimulans is 
voor professionalisering en vakmanschap”, zegt Marie-Christine 
Cornel van de BvK.

WAARBORG VOOR KWALITEIT
Praktisch gezien is het lastig om opleidingseisen te stellen aan 
klantmanagers die opgenomen willen worden in het register. 
Een specifieke opleiding tot klantmanager bestaat namelijk niet 
in Nederland. Cornel: “In de praktijk hebben klantmanagers 
allerlei vooropleidingen gevolgd, van maatschappelijk werk en 
sociaal-juridische dienstverlening tot personeel & arbeid en 
hbo verpleegkunde. Misschien is het wel verstandig om voor 
toelating tot het register een ‘generaal pardon’ in te stellen voor 
iedereen die drie jaar werkervaring heeft als klantmanager. De 
geregistreerde klantmanagers moeten natuurlijk wel laten zien 
dat zij hun vak bijhouden met cursussen en bijscholing en dat 
zij iedere drie tot vijf jaar een minimum aan opleidingspunten 
halen.”
Het is nog niet duidelijk of registratie verplicht wordt, aldus  
Cornel. “Wij hopen dat werkgevers op den duur zeggen: wij 
werken alleen met geregistreerde klantmanagers. Daarbij is 
registratie voor klantmanagers een stimulans om te blijven leren 
en methodisch te werken. Leren en ontwikkelen staan voorop. 
Een register is niet alleen een waarborg voor kwaliteit, maar ook 
een erkenning dat klantmanager echt een vak is. Het belangrijk-
ste is echter dat het stelsel wordt gedragen door de beroepsgroep 
zelf. Daar werken we nu hard aan.”

MEER BEGRIP
Doen klantmanagers die weten wat het is om langdurig 
zonder werk te zitten het anders dan hun ‘gewone’ col-
lega’s? Volgens initiator Wessels valt dat mee. “In hun 
functioneren zie ik eigenlijk geen verschil. Ja, misschien 
dat ze wat meer begrip hebben voor de klant. Aan de an-
dere kant zijn ze net zo alert op fraude en onzinverhalen 
als de anderen.” 
Rickets denkt wel dat haar achtergrond haar werk beïn-
vloedt. “Ik weet hoe de mensen zich voelen. Ik pas niet 
dogmatisch de wet toe, maar zoek binnen de kaders van 
de wet naar de beste oplossing voor de klant. En ik denk 
dat ik goed in staat ben om de regels en procedures in 
gewone mensentaal uit te leggen.”
Elich: “De ene klantmanager is empathischer dan de 
andere, dat heeft niets met je voorgeschiedenis te maken. 
Maar misschien dat ik mijn werk met wat meer diepgang 
doe. Ik vraag door, ook als klanten dat vervelend vinden, 
en probeer altijd verder te kijken dan mijn neus lang is. 
Laatst is het bijvoorbeeld gelukt om de begrafeniskosten 
van een klant gedeeltelijk te vergoeden. Formeel is dat 
niet toegestaan, maar vanwege de bijzondere omstandig-
heden was een uitzondering terecht.”

EEN MINDER JAAR
Inmiddels zijn er in Lelystad drie jaargangen van de 
opleiding voltrokken, met in totaal 32 deelnemers (zie 
kader ‘De cijfers’). De laatste editie beoordeelt Wessels 
als de minst succesvolle. “De uitval was relatief groot. 
De eerste twee jaar werkten we alleen met hbo’ers, maar 

DE CIJFERS
2013:   10 deelnemers, van wie 8 geslaagd; 3 werken als klantmanager voor de gemeente 

Lelystad, 2 zijn elders klantmanager en 3 hebben een andere baan. 

2014:   10 deelnemers, van wie 9 geslaagd; 1 deelnemer werkt als klantmanager voor de 
gemeente Lelystad, 6 werken als klantmanager via een detacheringsbureau en 2 
hebben een werkervaringsplek bij de gemeente Lelystad. 

2015:  12 deelnemers, van wie 11 geslaagd. 2 deelnemers werken als klantmanager via een 
detacheringsbureau, 2 hebben een werkervaringsplaats bij de gemeente Lelystad, 
3 hebben een andere baan, 4 zijn uitgevallen en volgen nu een ander traject bij de 
gemeente Lelystad. 

‘  Ik weet hoe de 
mensen zich voelen’

in 2015 deden er ook mbo’ers mee. Het niveau van de 
vooropleiding blijkt het belangrijkste selectiecriterium; 
belangrijker dan bijstandsduur of leeftijd. Omdat er op 
dit moment onvoldoende hbo’ers in het bestand zitten, 
zetten we het project voorlopig stop.”
Rickets en Elich zijn blij dat zij op het juiste moment op 
de juiste plaats waren. “Er is een hele wereld voor me 
opengegaan: ik heb een nieuwe baan in een totaal ander 
werkveld, ik heb het naar mijn zin en krijg een goed 
salaris. Niet voor niets zeg ik vaak dat alles met een reden 
gebeurt. Zonder de bijstand had ik deze kans niet gekre-
gen”, aldus Rickets. Elich: “Ik ben de gemeente Lelystad 
voor eeuwig dankbaar. Mijn werk geeft voldoening en ik 
heb weer doelen en idealen in het leven.” *


