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De participatiemaatschappij 
is officieel van start. Blijft de 
sociale dienst in zijn huidige 
vorm bestaan?

Desirée Curfs, Westland

De sociale dienst blijft, maar de taken 
veranderen. Tot nu toe doen we 
nog veel zelf. Met de Participatiewet 

moeten we meer doelgroepen bedienen met 
minder budget. Om te voorkomen dat mensen 
buiten de boot vallen, moeten we slim gebruik-
maken van kwaliteiten in ons netwerk. Ver-
binding zoeken met sw-organisaties en andere 
partijen die al ervaring hebben met mensen met 
een arbeidsbeperking of die gespecialiseerd zijn 
in schuldhulpverlening of het ondersteunen van 
bedrijven in zwaar weer. We zullen de uitvoe-
ring meer aan die partijen overlaten en hen daar 
het vertrouwen voor geven.  
We zorgen ervoor dat rondom klantvragen 
partijen in actie komen zodat iemand weer 
snel eigen verantwoordelijkheid neemt en 
onafhankelijk wordt van een uitkering. Welke 
zorg is nodig en hoe zetten we die efficiënt 
in? Een bijstandsmoeder heeft niet alleen 
re-integratie nodig, maar ook kinderopvang en 
misschien schuldhulpverlening of jeugdzorg. 
Aan de andere kant onderzoeken we hoe we de 
werkgelegenheid die er is geschikt kunnen ma-

ken voor de mensen in de kaartenbakken. Dat 
vraagt om outgoing, flexibele medewerkers die 
een gesprekspartner zijn voor ondernemers.  
Natuurlijk houdt de gemeente een publieke 
verantwoordelijkheid. Inkomensondersteuning 
kunnen we niet aan de vrije markt overlaten. 
Wel kunnen we stimuleren dat de vrije markt 
bijdraagt aan de oplossing. Veel ondernemers 
steken hun vinger al op. Wij moeten het zo or-
ganiseren dat ze makkelijk hun bijdrage kun-
nen leveren. Zelf nemen we een meer regis-
serende rol aan. We zorgen dat we ons netwerk 
kennen en partijen verbinden. Gemeenten 
kiezen zelf of ze dan partner of opdrachtgever 
zijn en zien toe op een goede uitvoering. 
De ontwikkeling naar de nieuwe sociale dienst 
komt al goed op gang. Maar als we allemaal zelf 
het wiel gaan uitvinden, stagneert die. Koepels 
als Divosa kunnen succesvolle voorbeelden 
verzamelen en nieuw vakmanschap ontwikke-
len. Sommige gemeenten stoppen veel energie 
in organisatiestructuren, maar die hebben nog 
niemand aan een baan geholpen. Dat doen 
mensen. *

 In de rubriek ‘Het directeurenpanel’ geven telkens drie managers van sociale 
diensten of verwante organisaties hun mening over een actueel thema. 
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David van Maanen, 
RSD Kromme Rijn Heuvelrug

Niemand weet hoe de sociale dienst 
van de toekomst eruitziet. En ook nie-
mand weet wat dé sociale dienst van 

dit moment is. Gemeenten verschillen sterk 
in de uitvoering van wettelijke regelingen, 
maar ook in de plaats die ze de sociale dienst 
toekennen in het sociaal domein. Als er in de 
toekomst nog een sociale dienst bestaat, dan 
heeft die zich weten te verbinden met de maat-
schappelijke en economische vraagstukken die 
er in de gemeente of regio leven. Verbinden in 
de zin van waarde toevoegen.  
Sociale diensten moeten zich niet naar binnen 
keren, niet vooral bezig zijn met het organi-
seren van hun eigen proces. Het zijn van een 
efficiënte uitvoeringsorganisatie, dat is wat 
je van ons mag verwachten. Er is voldoende 
bekend over klantdenken, lean organiseren en 
vakmanschap om de komende jaren geïnspi-
reerd mee aan de slag te kunnen. En laten 
we reëel zijn, het wordt lastig om een rol van 
betekenis te spelen als die basis niet op orde is. 
Uitdagender is het om als dienst werkgele-
genheid en sociaal ondernemerschap op een 

goede manier te stimuleren. Om bijvoorbeeld 
wijkproblematiek, eenzaamheid en de slechte 
aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt 
te helpen aanpakken. Natuurlijk zijn dit stuk 
voor stuk zaken waarmee we al volop bezig 
zijn. Ik hoop dat we dat niet vooral doen vanuit 
het perspectief van het al dan niet verstrekken 
van een uitkering. Wie neemt bijvoorbeeld de 
praktijkschooljongeren onder zijn hoede? Ze 
kunnen niet meer bij de sociale werkvoorzie-
ning terecht, maar als nugger zijn ze ook niet 
welkom aan de poort van de sociale dienst. Wie 
denkt mee over het keren van de leegloop van 
bedrijventerreinen door nieuwe investeerders 
aan te trekken? Hoe koppelen we ons zorgbe-
stand aan betekenisvolle zorgarrangementen?  
In mijn sociale dienst van de toekomst wis-
selen we onze expertise uit met die van andere 
partijen om zo tot betere dienstverlening en 
een beter rendement te komen. Veel geld zal 
er immers bij geen van de partijen zijn. Het 
moet vooral uit een gedeelde ambitie en drive 
komen.

Werkgelegen-
heid en onder-
nemerschap  
stimuleren is 
de uitdaging

 
Regierol op 
ons nemen  
en profiteren 
van goede  
voorbeelden

Inspireren en 
ontmoeten 
in plaats van 
controleren en 
beschikken

Yvonne Bieshaar, Drechtsteden

De sociale dienst als wet- en regelge-
stuurde organisatie in grote gebou-
wen waarin ambtenaren gegevens 

van klanten beoordelen? Die heeft zijn langste 
tijd gehad. Veel waardevoller dan uitkerings-
aanvragen beoordelen is het om inzicht te 
krijgen in de omgeving van een klant. Te 
weten hoe zijn netwerk eruitziet en of daarin 
oplossingen voor zijn problemen te vinden 
zijn. Waar nu administratie en klantcontact 
nauw verweven zijn, moeten we die gaan 
scheiden. Administratieve werkzaamheden 
worden een kleiner onderdeel van het werk. 
Het contact met klanten wordt juist belangrij-
ker. Digitaal, via domotica of fysiek. Het gaat 
veel meer over inspireren en ontmoeten dan 
over controleren en beschikken. De gebouwen 
worden omgetoverd in Starbucks-achtige ont-
moetingsplaatsen op punten waar werkgevers, 
werkzoekenden en mensen met een hulp-
vraag toch al komen. Een ondernemersplein 
of huisartsenpost bijvoorbeeld. Onze mede-
werkers worden mobiel en staan in constant 

contact met de samenleving. Ik verwacht meer 
samenwerking in publiek-private construc-
ties met uitzendbureaus, social firms en 
partijen die onderdelen van de sw-organisatie 
overnemen. Hoewel er vanwege bestuurbaar-
heid en controleerbaarheid nog wel een aparte 
juridische entiteit zal zijn, wordt de uitstraling 
meer die van een netwerk met werkgevers en 
hulpverleners. 
Denk ik aan de toekomst, dan denk ik vooral 
aan het worden van het kennisbedrijf over 
de sociale staat van de regio. Hoe zit het in 
de regio met armoede en analfabetisme? Wie 
doet daar iets aan? Die data kunnen we analy-
seren en beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld aan 
ondernemers die willen weten hoe de lokale 
samenleving eruitziet en wat zij daarvoor 
kunnen betekenen. Deze omslag vraagt om 
ruimte voor creativiteit. Een voorwaarde is 
dan ook dat de enorme Haagse wetgevingsbe-
hoefte verdwijnt. In plaats van te discussiëren 
over regels tot bijna uitvoeringsniveau, discus-
siëren we dan over resultaten en kwaliteit.
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