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ZIJ-INSTROMERS 
IN DE SOCIALE 
DIENST
Vroeger was het gebruikelijk 
dat de directeur van een sociale 
dienst uit de dienst zelf voort-
kwam. Tegenwoordig heeft hij of 
zij steeds vaker een heel andere 
achtergrond. Hoe is het om als 
zij-instromer de wereld van werk 
en inkomen te betreden? 
In dit nummer van Sprank delen 
drie directeuren hun ervaringen. 

DEEL 1: RICHARD KOKHUIS
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‘ Krachtenveld 
 gemeente was 
complexer dan 
ik dacht’ 
Richard Kokhuis (49) werkte veertien jaar in het bedrijfsleven als orga-
nisatieadviseur en manager, onder andere bij Philips en PNO Consul-
tants. Sinds 2002 is hij in dienst bij de gemeente Enschede, waarvan 
de laatste vier jaar als directeur Economie, Werk en Onderwijs. 
TEKST: DORINE VAN KESTEREN, BEELD: INDRA SIMONS

 “I
k begon bij de gemeente Enschede als programma-
manager werk, inkomen, zorg en opvang. Een 
harde leerschool. Het vakgebied, de ambtelijke 
organisatie en de politieke kant waren allemaal 
nieuw voor mij. De veertien jaar daarvoor had ik 
adviesklussen gedaan bij honderden bedrijven en 

ik dacht: die gemeente is overzichtelijk, dat zal toch ook 
wel lukken? Maar de complexiteit van het krachtenveld 
binnen een gemeente kun je je van buitenaf niet voor-
stellen. Zeker bij omstreden onderwerpen, bijvoorbeeld 
de opvang van verslaafden, heb je bij de 
overheid altijd te maken met tegenkrach-
ten. In het begin kun je dat haast niet 
overzien. Dan blijkt de voorzitter van de 
speeltuinvereniging ook nog politiek actief 
en bovendien die en die te kennen. Toen 
ik aan mijn tweede baan bij de gemeente 
Enschede begon – als hoofd Onderwijs –
heb ik eerst de tijd genomen om me te 
verdiepen in de inhoud van het vakgebied 
en geïnvesteerd in de relatie met alle stakeholders. Daar-
door beleefde ik een betere start en kreeg ik de smaak 
steeds meer te pakken.

STROOMSCHEMA
Van huis uit ben ik ingenieur. In het begin zaten mijn 
collega’s bij de sociale dienst nog weleens glazig te kijken 

naar mijn stroomschema’s en analyses. Voor mij was 
het wennen dat ik van een planningshorizon van dagen 
of weken moest omschakelen naar maanden of zelfs 
jaren . Maar gaandeweg is er een mooie kruisbestuiving 
ontstaan tussen de mensgerichte en bedrijfsmatige 
benadering. Het is goed als sociale diensten uit vogels 
van verschillende pluimage bestaan. Bij ons werken ook 
mensen die goede functies in het bedrijfsleven hebben 
gehad. Zij snappen hoe ondernemers denken, maar 
weten ook genoeg van de gemeentelijke organisatie om 
hun uit te leggen dat er bij democratie ook een aantal 
spelregels horen.

BEVLOGEN
De betrokkenheid en bevlogenheid van de medewerkers 
van de sociale dienst viel me meteen op. Op veel plekken 
in het bedrijfsleven kan men daar nog wat van leren. Aan 
de andere kant heerst er een bepaalde gelatenheid. Me-

dewerkers accepteren bijvoorbeeld dat zij 
werken met computersystemen en proces-
sen die niet optimaal zijn. In het bedrijfs-
leven zijn mensen eerder geneigd om 
tegen de directeur zeggen: ‘Als je ons nu 
een laptop of iPad geeft, kunnen wij per 
uur zoveel meer cliënten behandelen.’. 
De wereld is ook wat minder ingewikkeld 
dan hier weleens gedacht wordt. Neem 
de werkbedrijven, waarvan de bottomline 

is: wij moeten een goede intake van de werkzoekende 
doen, weten wat werkgevers willen en die twee aan elkaar 
matchen. Maar bij veel sociale diensten komen deze drie 
primaire processen onvoldoende van de grond. Dat ac-
cepteren we, omdat de systemen gebrekkig zijn of omdat 
werkzoekenden en werkgevers niet zouden willen. Dat 
verbaast me en dat probeer ik te veranderen.” *

Richard Kokhuis, Enschede

‘ Het is goed als 
sociale diensten 
uit vogels van 
verschillende 
pluimage bestaan’
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ZIJ-INSTROMERS 
IN DE SOCIALE 
DIENST
Vroeger was het gebruikelijk 
dat de directeur van een sociale 
dienst uit de dienst zelf voort-
kwam. Tegenwoordig heeft hij of 
zij steeds vaker een heel andere 
achtergrond. Hoe is het om als 
zij-instromer de wereld van werk 
en inkomen te betreden? 
In dit nummer van Sprank delen 
drie directeuren hun ervaringen. 

DEEL 2: TINEKE VAN LENTHE
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‘ Ik beschouw 
mezelf als de 
smeerolie in 
de organisatie’
Tineke van Lenthe (52) is sinds 2011 eenheids manager Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid bij de gemeente Zwolle. Daarvoor 
was zij onder meer eenheidsmanager Publiekszaken bij dezelf-
de gemeente en gemeentesecretaris in Raalte en Breukelen.  
TEKST: DORINE VAN KESTEREN, BEELD:  HERMAN ENGBERS

 “I
k werk al twintig jaar als gemeenteambtenaar, maar 
de wereld van de sociale dienst was me volkomen 
vreemd. Het eerste wat me opviel, was het jargon 
en alle onbegrijpelijke afkortingen. Natuurlijk 
wist ik op hoofdlijnen wat een sociale dienst doet, 
maar dat er meer dan dertig regelingen, wetten en 

verordeningen worden uitgevoerd had ik niet 
kunnen bedenken. Ik ben me daar niet als een 
razende in gaan verdiepen, omdat ik een andere 
opdracht had: ik moest een aantal problemen 
in de bedrijfsvoering oplossen, zowel van fi nan-
ciële als van organisatorische aard. Het viel me 
bijvoorbeeld op dat Sociale Zaken een eiland 
was binnen de gemeente Zwolle: hardwerkende mensen 
met hart voor de cliënten, maar met weinig verbinding 
met de rest van de organisatie. 

LOSLATEN
Het eerste jaar ben ik druk bezig geweest om de basis op 
orde te krijgen. Dat heb ik heel bedrijfsmatig aangepakt. 
Daarna ben ik me meer gaan richten op de mensen en 
de inhoud – hoewel ik nog steeds vind dat een directeur 

vooral op strategisch niveau moet denken en niet alles 
hoeft te weten; de inhoud is immers heel goed geborgd 
bij de medewerkers en de afdelingshoofden. Wel moet je 
als directeur de juiste vragen kunnen stellen. Want het is 
natuurlijk ook niet goed als een afdelingshoofd met mij 
een dilemma wil bespreken en ik geen idee heb waar hij 
het over heeft. Ook in mijn eerdere functies heb ik altijd 
leiding gegeven door los te laten. Ik beschouw mezelf als 
de smeerolie in de organisatie. Onze eenheid zit mid-
denin grote veranderingen en daar voel ik me verant-
woordelijk voor. Maar ik bepaal de richting niet in mijn 
eentje, dat doe ik samen met alle medewerkers. 

POSITIEF
Ik heb geleerd dat bijna alles wat de sociale dienst doet in 
Zwolle, politiek is. We hebben een heel sociaal geënga-
geerde gemeenteraad en dat betekent dat er veel overleg 

nodig is. Het nadeel daarvan is dat 
het nog weleens lang kan duren 
voordat er een beslissing wordt 
genomen. Het voordeel daarentegen 
is dat er een breed draagvlak is voor 
het sociaal beleid. Dat weegt wat 
mij betreft zwaarder. Onze nieuwe 

toekomstvisie hebben we dan ook opgesteld in nauwe 
samenspraak met de politiek, externe partners in de stad, 
cliënten en medewerkers. Dat hebben we gedaan volgens 
de methode van het ‘waarderend onderzoeken’, dus met 
een positieve kijk op verandering in organisaties. Deze 
benadering hebben we sindsdien volledig doorgevoerd in 
onze cultuur en werkwijze. Ook in de spreekkamer, waar 
de nadruk ligt op wat de cliënt wél kan in plaats van op 
wat hij niet kan.” *

Tineke van Lenthe, Zwolle

‘ Een directeur 
hoeft niet alles 
te weten’
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ZIJ-INSTROMERS 
IN DE SOCIALE 
DIENST
Vroeger was het gebruikelijk 
dat de directeur van een sociale 
dienst uit de dienst zelf voort-
kwam. Tegenwoordig heeft hij of 
zij steeds vaker een heel andere 
achtergrond. Hoe is het om als 
zij-instromer de wereld van werk 
en inkomen te betreden? 
In dit nummer van Sprank delen 
drie directeuren hun ervaringen. 

DEEL 3: CHRISTOPHE 
VAN DER MAAT
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‘ De overheid 
moet het hebben 
van individuele 
kracht’
Christophe van der Maat (34) is sinds 2013 directeur Sociaal 
E conomie bij de gemeente Roosendaal. Daarvoor werkte hij bij de 
bestuursdienst van de gemeente Dordrecht en de Drechtsteden, 
de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en de 
 Universiteit van Tilburg.  
TEKST: DORINE VAN KESTEREN, BEELD:  GUSTAAF DE BRUIN

 “I
k was niet de klassieke kandidaat voor deze baan. 
Jong en geen arbeidsverleden waaruit logischerwijs 
een directiefunctie voor Sociale Zaken voortvloeit. 
Gelukkig vonden ze in Roosendaal dat ik een inte-
ressant profi el had en durfden ze de gok te nemen. 
Ik ben ervan overtuigd dat de overheid het moet 

hebben van de individuele kracht van de mensen die 
er werken. Daarom heb ik in 2012 het concept van de 
zelfstandig publiek professional (zpp) bedacht: 
een vorm van fl exibilisering binnen de overheid 
waarbij ambtenaren een deel van de week als 
zelfstandige voor andere overheden werken. Op 
die manier kunnen we de drive van de zelfstan-
dige zonder personeel de overheid binnenbren-
gen, wat leidt tot meer creativiteit, kwaliteit en 
resultaatgerichtheid. 
Natuurlijk hoeft niet iedere ambtenaar op deze 
manier te werken, maar er is een grote groep jonge am-
bitieuze mensen die verloren gaat voor de publieke zaak 
als je hun alleen een conventioneel dienstverband kunt 
aanbieden. In mijn huidige functie kan ik zelf niet meer 
werken als zpp’er, maar ik probeer mijn werk wel dege-
lijk met ondernemerschap te doen. Samen met collega’s 
en externe partijen zoals werkgevers en ons sw-bedrijf, 

zoek ik het juiste pad. Het is soms wel frustrerend dat je 
in anderhalve dag met een club mensen een mooi idee 
bedenkt en het vervolgens anderhalf jaar duurt voordat 
het gerealiseerd is. Voor mijzelf is het dus de uitdaging 
om steeds weer na te denken over de eff ectiefste manier 
om het doel te bereiken. 

LEERCULTUUR
In Roosendaal onderzoeken we momenteel hoe we de 
organisatie optimaal kunnen toerusten voor de netwerk-
samenleving. Door technologische ontwikkelingen 
verandert Nederland in rap tempo. De overheid moet 
daarop anticiperen en zich voortdurend afvragen hoe zij 
slimmer, beter en goedkoper kan werken. Ik verheug me 
op de private initiatieven op traditionele overheidsterrei-
nen die het netwerktijdperk ongetwijfeld gaat opleve-
ren. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het leerlingen-, 
ouderen- en gehandicaptenvervoer in een tijd waarin de 
hele taxibranche op zijn kop staat? En zullen er nieuwe 
‘kringloopjes’ ontstaan om mensen met een beperking 

sneller aan werk te helpen? 
Bij de sociale dienst maken de pro-
fessionals het verschil. Zij moeten 
op hun plek zitten, het naar hun 
zin hebben. Daarom hebben we de 
afgelopen tijd in een intensief tra-
ject gewerkt aan vermindering van 
de administratieve rompslomp en 
versterking van de soft skills van de 

klantmanagers, zoals gespreks- en onderhandelingstech-
nieken. Ook werken we aan een persoonlijk dashboard 
voor iedere klantmanager met sturingsinformatie over 
budget, caseload en uitstroom. De gedachte hierachter is 
dat transparante, meetbare prestaties, niet leiden tot een 
afrekencultuur, maar tot een leercultuur.”  *

Christophe van der Maat, Roosendaal

‘ Ik probeer 
mijn werk met 
ondernemerschap 
te doen’
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