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Dit is het vierde en laatste nummer van 
de Vakmanschapskrant, bedoeld voor 
alle medewerkers en leidinggevenden 
van gemeentelijke afdelingen die zich 
bezighouden met werk, participatie, 
inkomen en zorg. Een digitale versie van 
deze krant en de voorgaande edities vind 
je op www.divosa.nl.

dat binnenkort openbaar wordt, 
betreft een herhaling van een eer-
dere meting in 2012. Doel was een 
beeld te krijgen van de professiona-
liteit in de re-integratiesector en de 
ontwikkelmogelijkheden voor het 
vakmanschap. 

BEROEPSVERENIGING
Duidelijke stappen vooruit zijn in 
ieder geval de oprichting van de 
Beroepsvereniging voor Klantma-
nagers en de beroepsstandaard 
voor vakvolwassenheid die deze 
vereniging samen met de Hanze-
hogeschool heeft opgesteld. Ver-
rassend vindt Groenewoud het dat 
de geïnterviewde klantmanagers 
vaak aangeven methodisch te 
werken, maar stil blijven als wordt 
doorgevraagd naar het gebruik van 
bewezen eff ectieve werkwijzen. 
Hoewel het aantal methoden waar-
van vaststaat dat ze écht eff ectief 
zijn, beperkt is, worden ook de wél 

Ontmoet vakgenoten 
op regionale 
bijeenkomsten

Het thema vakmanschap staat nadrukkelijker op de 
agenda van sociale diensten dan twee jaar geleden. 
Zo luidt de voorlopige conclusie van het onderzoek 
van Regioplan in opdracht van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wel schort het 
nog aan vertaling naar de praktijk, aldus onderzoekers 
Suzanne Slotboom en Maikel Groenewoud.

Bewezen eff ectieve methodes 
worden nog maar weinig 
toegepast

bewezen eff ectieve methodieken 
weinig toegepast. 
Regioplan ziet veel diversiteit in 
gehanteerde werkwijzen; vrijwel 
iedere gemeente en uitvoerder 
doet het op zijn eigen manier. 
Ondanks het feit dat er sprake is 
van één grote re-integratiemarkt en 
ondanks alle ontwikkelde werk-
wijzers, wordt er nog maar weinig 
met die werkwijzers gewerkt. 
Vooral de grote gemeenten zeggen 
alles al zelf in huis te hebben.
Groenewoud kan het zich wel voor-
stellen. “Gemeenten zijn nu een-
maal gewend om op een manier 
te werken waarvan zij denken dat 
die werkt. Die ruilen ze pas in voor 
een nieuwe methodiek als – ook 
in hun ogen – is aangetoond dat 
die beter is. Soms zijn zij zelfs niet 
geïnteresseerd in methodieken die 
elders ontwikkeld zijn.”
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VAKMANSCHAP VRAAGT 
NU OM VERTALING NAAR 
DE PRAKTIJK

6 tips voor 
meer 

vakmanschap
Op basis van de (voorlopige) resultaten 
van het vakmanschapsonderzoek komt 
Regioplan met de volgende aanbevelin-
gen voor directeuren van sociale dien-
sten, Divosa en het ministerie van SZW:

1. Sociale diensten moeten vakman-
schap in beleid vastleggen en hun 
visie op vakmanschap met verve uit-
dragen. Het (midden-)management 
dient meer ruimte te geven voor 
intervisie en na- en bijscholing.

2. Sociale diensten moeten de rol van 
direct leidinggevenden van klantma-
nagers versterken en hen aansturen 
op de bevordering van vakmanschap.

3. De sector moet beter weten wat 
methodisch werken eigenlijk bete-
kent. Dit begrip wordt nog steeds op 
verschillende manieren ingevuld en 
uitgelegd. 

4. Er is behoefte aan een toegankelijke 
kennisbank met wetenschappelijk 
onderbouwde en bewezen eff ectieve 
methodieken. Dat betekent meer 
onderzoek vanuit het ministerie, 
Divosa en de gemeenten naar de 
eff ectiviteit van de gebruikte aanpak-
ken. 

5. Sommige gebruikers vinden de 
bestaande werkwijzers te abstract of 
theoretisch. Divosa dient met sociale 
diensten en de beroepsvereniging 
in gesprek te gaan over de vorm en 
inhoud van werkwijzers en handrei-
kingen. 

6. Er zijn opleidingen nodig voor klant-
managers met aandacht voor alle 
onderdelen van vakmanschap, het 
liefst via een aparte beroepsopleiding 
Klantmanager op hbo-niveau. 

Divosa organiseert samen met de Beroeps-
vereniging voor Klantmanagers opnieuw 
een aantal Dagen van de Uitvoering. Dit 
zijn regionale bijeenkomsten waarbij jij als 
professional in de uitvoering vakgenoten 
ontmoet, nieuwe ideeën opdoet en leert 
van de ervaringen van anderen. Ook hoor 
je hier meer over de resultaten en pro-
ducten uit het programma Vakmanschap, 
zoals de werkwijzers.

De Dagen van de Uitvoering vinden plaats 
op:

12 juni: regio Noord-Holland
19 juni: regio Midden
18 september: regio Noord
23 september: regio Zuid-Holland
14 oktober: regio Zuid
4 november: regio Oost

KRANT VOOR PROFESSIONALS DIE ZICH BEZIGHOUDEN MET WERK, PARTICIPATIE, INKOMEN EN ZORG

 “De bewustwording van vak-
manschap en het draagvlak 
onder directeuren van soci-

ale diensten en werkpleinen is de 
afgelopen twee jaar duidelijk toe-
genomen. Maar als het gaat om de 
vertaling in beleidstukken en naar 
de werkvloer, blijft de ontwikkeling 
achter”, zegt Maikel Groenewoud, 
onderzoeker bij Regioplan. Samen 
met collega-onderzoeker Suzanne 
Slotboom en projectleider en HvA-
lector Roeland van Geuns deed 
Groenewoud begin dit jaar in op-
dracht van het ministerie van SZW 
onderzoek naar het professioneel 
handelen in de gemeentelijke 
re-integratiesector. Het onderzoek, 

V.l.n.r.: Maikel Groenwoud, Roeland van Geuns, 
Suzanne Slotboom
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De werkwijzer Vakmanschap door intervisie leert klant-
managers met een andere blik naar een praktijksituatie 
te kijken. Niet alleen je eigen ervaring telt, ook die van 
collega’s. 

Manon Ortmans, senior consulent bij de inter-
gemeentelijke sociale dienst Brunssum, Onder-

banken en Landgraaf (ISD BOL), volgt bij Di-
vosa een training over intervisie. In de cursus, 
waarin aandacht is voor theorie én praktijk, 
dient de werkwijzer als leidraad. “De stappen 
in de werkwijzer zijn helder en helpen onder-
werpen bespreekbaar te maken.”
Ortmans vindt de training een aanrader voor 
andere sociale diensten. “Ik roep altijd: we 

kunnen ons vak niet solistisch doen. Als je met 
mensen werkt, is er nooit slechts één oplossing. 
Door met meer professionals naar een casus te 
kijken, kom je tot een effi  ciëntere aanpak.” 

RODDELEN
Meer vakmanschap bewerkstelligen, dat is wat 
Ortmans voor ogen heeft. Volgens haar gaat het 
plannen heel goed binnen organisaties, maar een 
kritische blik op de eigen aanpak – of dat de juiste 
is geweest, of de plannen bijgesteld moeten worden 
– dat schiet er vaak bij in. “Je kunt niet vaak genoeg 

naar iets kijken. Wat heb je gedaan, hoe heb je het 
gedaan en kan het misschien beter?” 
De werkwijzer bespreekt vier methoden om aan de 

slag te gaan met intervisie. Dat zijn: leren van succes-
sen, de tien stappen-methode, de dominante ideeën-
methode en de dialoogmethode. Bij iedere methode 
staat beschreven wat het doel is, waarvoor deze vooral 
geschikt is en waarvoor juist minder. 
Ortmans is minder enthousiast over de dialoog-
methode, ook wel de Socratische dialoog. “Het is 
me wel duidelijk, maar het is gewoon niet zo mijn 
methode”, zegt ze. “Ik ben een erg praktisch, concreet 
mens en minder fi losoof.” Volgens de werkwijzer is 
deze aanpak minder geschikt voor groepen die snel 
tot een oplossing willen komen of als er geen ervaring 
is met het begeleiden van deze methode.
De Limburgse consulente heeft samen met een 
eerdere intervisiegroep ooit een andere methode 
beproefd, die ze de ‘roddelmethode’ noemt. Daarbij 
wordt een probleemstelling ingebracht waarna de 
deelnemers het dilemma bespreken. Ze stellen vragen 
aan de persoon die met het probleem op de proppen 
is gekomen. Vervolgens stapt diegene uit de groep en 
neemt het ‘roddelen’ aanvang. “Iedereen gaat letterlijk 
achter zijn rug om praten over die persoon en het 
dilemma – wel altijd met respect natuurlijk. Zo geeft 
deze methode behoorlijk wat inzichten.” 
De werkwijzer behandelt een mix van de methoden 
met iets extra’s. Daarvoor moet je elkaar behoorlijk 
kennen en vertrouwen. “De kracht van intervisie is de 
persoonlijke ontwikkeling die je vervolgens door-
maakt, door het denkproces over je eigen handelen 
dat aangewakkerd wordt.” 
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Een tegenstrijdigheid die uit het on-
derzoek naar voren komt betreft de 
aansturing van klantmanagers door 
hun leidinggevenden. “Ondanks 
alle aandacht voor vakmanschap re-
kent het management klantmana-
gers vooral af op resultaten en het 
op tijd behalen van die resultaten. 
Hóe die resultaten behaald zijn, 
lijkt minder van belang.”
Een trend die zich duidelijk 
aftekent, is die naar meer werken 
in teamverband. Groenewoud: 
“Lange tijd was het de vraag of een 
klantmanager nu meer generalist 
moet zijn of meer specialist. Die 
discussie lijkt te worden beslecht 
door mensen meer in teamverband 
te laten werken, waarbij iedereen in 
het team een eigen focus heeft. Ook 
de doelstellingen worden steeds 
vaker op het niveau van het team 
geformuleerd.”
Groenewoud verwacht dat sociale 
diensten zich ook de komende tijd 
veel met vakmanschap bezig moe-
ten houden. “Onder druk van de 
bezuinigingen denken ze meer na 
over hoe ze het werk effi  ciënter en 
eff ectiever kunnen organiseren.”

TEKST: PETER BOORSMA
BEELD: MIRJAM VAN DER LINDEN

Manon Ortmans over de werkwijzer 
Vakmanschap door intervisie

Klantmanagers 
werken steeds vaker in 
teamverband met ieder 
een eigen focus

Werkwijzer 
Vakmanschap 
door intervisie
Als het je vak is om mensen te 
activeren en te motiveren om 
werk te vinden, loop je soms 
tegen grenzen aan. Intervisie is 
een doeltreff ende manier om 
persoonlijk vakmanschap te toet-
sen aan anderen. De werkwijzer 
Vakmanschap door intervisie 
beschrijft wat intervisie is, hoe 
het werkt en wat je er als klant-
manager aan hebt. 
Het opbouwen van een goed 
werkende intervisie kost tijd 
en aandacht, maar kan zeker 
resultaat opleveren. Door de 
goede vragen te stellen en met 
collega’s een situatie diepgaand 
te onderzoeken, kom je als klant-
manager tot nieuwe inzichten 
en oplossingen. 
Het aanbod aan intervisie-
methoden is groot. De werk-
wijzer preenteert er vier voor 
sociale di ensten. Bij elke me-
thode staat vermeld waarvoor de 
betreff ende methode geschikt is 
of juist niet en op welke manier 
die het vakmanschap van klant-
managers verdiept. 

www.divosa.nl/publicaties/werk-
wijzer-vakmanschap-door-intervisie

Hoe ga je 
om met parttime 
zelfstandigen?
Hoe ga je om met bijstandsgerech-
tigden die als parttime zelfstan-
dige aan de slag willen gaan? De 
gemeenten Deventer, Groningen, 
Rotterdam en Vlaardingen willen 
samen met Divosa een werkende 
aanpak ontwikkelen.

Het is voor gemeenten interes-
sant om bijstandsgerechtigden te 
stimuleren als parttime zelfstandige 
te gaan werken. Het leidt namelijk 
direct tot minder uitkering en ver-
groot de kans op uitstroom. Maar 
er zitten ook risico’s aan. Zo is de 
kans op fraude groter en hebben 
de consulenten vaak weinig kennis 
over ondernemerschap. Wisselende 
inkomsten vormen bovendien een 
probleem voor de vaststelling van 
de hoogte van de bijstand. 
In het land zijn inmiddels goede 
voorbeelden beschikbaar. Een 
aantal gemeenten wil de krachten 
bundelen en op basis van deze best 
practices een werkwijze ontwikke-
len voor professionals. Divosa wil 
deze gemeenten daarbij vanuit het 
programma Vakmanschap onder-
steunen.
Stimulansz organiseert daarnaast 
een aantal nieuwe trainingen 
over de uitvoering van het Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen 
(Bbz) om klanten professioneel te 
begeleiden bij hun ondernemer-
schap. De opleiding bestaat uit vier 
onderdelen: ondernemersadviseur 
publieke organisaties, bedrijfseco-
nomische rapportages, coachen en 
begeleiden, en eff ectief debiteuren-
beheer. 

Kijk voor meer informatie en aanmel-
ding op www.stimulansz.nl. 

Divosa ondersteunt het ont-
wikkelen van vakmanschap 
op lokaal of regionaal niveau 
met de volgende maatwerk-
programma’s:

Bouwen aan je vak
Met dit programma betrek je 
medewerkers bij de nieuwe 
opbouw van het vak. Het MT 
en de coördinatoren stellen het 
kader vast waarbinnen het vak 
van de consulent zich nu en 
in de toekomst ontwikkelt. Op 
basis hiervan werken mede-
werkers aan een ontwikkelplan 
met benodigde acties en inter-
venties om het vakmanschap 
verder te ontwikkelen. Aan 
het einde van dit programma 
heb je als sociale dienst helder 
wat je van de professionals 
verwacht en welke opleidingen 
daarvoor de basis vormen. 

Dialoog voor 
professionals
Met deze methode voer je 
met elkaar het gesprek over 
de praktijk van het vak. Je 
herleid daarbij je persoonlijke 
ervaringen naar algemeen 
geldende principes. Het is 
daarom geschikt om te werken 
aan een methodische en meer 
eenduidige manier van werken 
door de consulenten. 

Functioneel meten 
Hiermee bouw je op lokaal 
niveau voort aan een registra-
tiesysteem dat direct invloed 
heeft op je eff ectiviteit. Samen 
met de medewerkers breng 
je in kaart welke gegevens je 
nodig hebt om beter te kunnen 
worden in je vak. Niet in eerste 
instantie om je te kunnen 
verantwoorden, wel om te kun-
nen leren van wat je doet: wat 
werkt, wat niet, voor wie wel, 
voor wie niet. 

Talentmanagement in 
de organisatie
Met het e-portfolio gaan 
klantmanagers zelf na wat 
hun talenten en drijfveren 
zijn en hoe zij hun vakman-
schap kunnen vergroten. De 
koppeling van het e-portfolio 
aan ‘Bouwen aan je vak’ biedt 
allerlei mogelijkheden om de 
ontwikkeling van vakman-
schap verder uit te bouwen.

Kijk ook op: www.stimulansz.nl/
home/bouwen-aan-je-vak

Er komt zo veel wetgeving 
op ons af, daar kun je je 
eigenlijk niet op voorberei-

den. Wel kun je er voor zorgen dat 
de professionals zo fl exibel zijn dat 
ze nieuwe regelgeving snel kunnen 
oppakken. Die vaststelling is voor 
René Roosssien een belangrijke 
reden om op zijn afdeling de focus 
te verleggen van regels naar dienst-
verlening. Een operatie waarmee 
Heerenveen is begonnen bij de kan-
teling van de WMO in 2008. Sinds 
vorig jaar is ook de uitvoering van 
het armoedebeleid bevrijd van zo 
veel mogelijk regels.

Regelvrij werken, wat houdt dat in?
“Zo min mogelijk uitvoeringsre-
gels, checklists of afvinken. Ge-
woon goed kijken: kan iemand 
zichzelf redden of heeft hij de 
gemeente nodig? De professional 
moet kunnen zien wat de proble-
matiek precies is. Hij moet geen 
lijstje meenemen om te bekijken of 
de klant in aanmerking komt voor 
een scootmobiel. Van de profes-
sional vraagt dat brede kennis, een 
andere houding en ander gedrag.”

Hoe realiseer je dat?
“We richten ons allereerst op meer 
teamwork. Vakmanschap wil niet 
zeggen dat we duizendpoten gaan 
opleiden. Eén persoon kan een 
complex probleem nooit alleen aan. 
Hij moet kunnen samenwerken 
en de verbanden kunnen zien. Het 
is belangrijk te weten of je moet 
doorschakelen naar anderen of niet. 
Ik ben nieuwsgierig hoe je mensen 
prikkelt om dat ook te doen. Je kunt 
het immers niet leren, je moet het 
ondervinden.”

Hoe pak je dat concreet aan?
“We hebben eerst een verander-
coach ingeschakeld die mensen 
leert een gezamenlijke focus 
te ontwikkelen en afspraken te 
maken. Vervolgens hebben we drie 
teams samengesteld: een voor werk, 
een voor ontwikkeling en een voor 
zorg. Inmiddels zijn we bezig met 
een verdieping waarbij we werk-
groepsgewijs gaan werken: mensen 
worden nog meer verantwoordelijk.
De uitvoerenden zeggen nu zelf 
dat ze betrokken willen zijn. Dus 
laten we nu zelfs de werkgroepen 

los en zetten we pilots uit waarin 
professionals zelf ideeën aandragen 
en oplossingen bedenken. Zo krijg 
ik een evaluatie van onze ‘poort’ dat 
waarschijnlijk een voorstel bevat 
voor de inrichting van een front- en 
backoffi  ce. Wij krijgen vakman-
schap en de manier waarop we dat 
moeten organiseren op een presen-
teerblaadje aangereikt. Er zit veel 
vakkundigheid bij uitvoerenden.”

De vraag naar meer methodiek en het 
uitwisselen van ervaringen kwam ook 
van de mensen zelf?
“Ja, dat klopt. Dat komt, we zijn 
hieraan vanuit een soort chaos 
begonnen. En zodra mensen voelen 
dat ze uit hun comfortzone raken, 
worden ze onrustig. Dan moet 
er weer structuur komen, anders 
worden mensen ziek. Daar zijn we 
druk mee bezig. Als manager ben 
je overigens best kwetsbaar, omdat 
je mensen aanspoort iets van zich 
te laten horen. We vragen echt om 
tegengas te geven. Dat geeft mooie 
discussies.”

Gaat iedereen daarin mee?
“Competentiegericht werken is in 
Heerenveen een rode draad: we 
proberen iedereen op een plek te 
zetten waar hij kan functioneren. 
We vragen iedereen naar zijn voor-
keur voor een aandachtsveld of een 

De gemeente Heerenveen wil zo regelvrij werken 
als maar kan. Dat vergt wel het een en ander van de 
organisatie en de professionals. De aanpak is ‘best 
succesvol’, vindt René Roossien. “Van forse tekorten 
in 2011 zijn we nu weer in evenwicht.”

‘ MEER FLEXIBILITEIT 
DANKZIJ REGELVRIJ WERKEN’

BOUWEN AAN 
VAKMANSCHAP 
IN DE 
UITVOERING

De gemeente Heerenveen doet zo veel mogelijk zelf, zoals schuld-
hulpverlening. Voorheen werd dat ingekocht, waarbij veel mensen 
terechtkwamen in langdurige trajecten van budgetbeheer. Eigen 
uitvoering van de schuldhulpverlening scheelt volgens Roossien veel 
tijd en geld, omdat er minder mensen in budgetbeheer gaan. “Boven-
dien is de klant eerder van zijn probleem af.”
De gemeente werkt samen met vrijwilligers, budgetmaatjes, die geen 
ander belang hebben dan iemand te helpen. “Is er een commercieel 
of institutioneel belang om iemand lang in budgetbeheer te houden, 
dan gebeurt dat ook. Als je het zelf doet, zijn de lijnen korter. Boven-
dien levert het veel klantinformatie op.”

“Het is heel positief dat de aandacht voor vakman-
schap zo’n grote vlucht neemt”, zeggen Menno 
Meihuizen en Clarissa Mebius, beleidsmedewer-
kers Vakmanschap en Professionalisering van het 
ministerie van SZW, in een reactie op het rapport 
van Regioplan. “Er gebeurt heel veel aan bijeen-
komsten, kennisuitwisseling en ontwikkeling van 
werkwijzers.”
Wel zien zij graag dat het bereik groter wordt: er 
zijn nog steeds gemeenten die niet bekend zijn 
met het thema vakmanschap. Verder dienen meer 
professionals zich aan te sluiten bij de Beroepsver-
eniging voor Klantmanagers. Nu zijn dat er bijna 
driehonderd. “Met meer mensen is er ook meer 
menskracht om dingen voor elkaar te krijgen”, 
aldus Meihuizen die benadrukt dat vakmanschap 

juist ook van onder af moet worden opgebouwd. 
Klantmanagers zouden allemaal methodisch moe-
ten werken en dat is méér dan alle klanten op de-
zelfde manier behandelen, benadrukt Mebius. Het 
is weten wat werkt, welk aanbod voor de klant het 
eff ectiefst is, regie voeren op je eigen werk – zoals 
plannen, afspraken maken, adviseren en monito-
ren – en het vak bijhouden. “En net zo belangrijk: 
managers en bestuurders krijgen dan informatie in 
handen die ze in staat stelt te sturen op inhoud. De 
re-integratie wordt veel eff ectiever, omdat je weet 
wat werkt en wat niet. Die wisselwerking moet nog 
op gang komen.”
Meihuizen stelt vast dat er een momentum is in de 
ontwikkeling van vakmanschap. “Er zit een schwung 
in, waarvan ik hoop dat die nu doorzet.”

Budgetmaatjes

‘Hopen dat de schwung nu doorzet’

RENÉ ROOSSIEN, HOOFD WIMO HEERENVEEN:

RENÉ ROOSSIEN?
René Roossien studeerde Management en werkte daarna in zeer uiteenlopende functies bij 
de gemeente Haren, onder meer als afdelingshoofd ruimtelijke en maatschappelijke zaken. 
Sinds 2011 is hij hoofd van de afdeling Werk, Inkomen en Maatschappelijke Ondersteuning 
(WIMO) van de gemeente Heerenveen.

‘ Wij krijgen 
vakmanschap op een 
presenteerblaadje 
aangereikt’

team. Vervolgens gaan we na waar 
de kwaliteiten van mensen zitten 
en waar deze in de organisatie 
tot hun recht komen. We hebben 
weleens meegemaakt dat iemand 
zijn werk heel goed deed, maar niet 
los kon komen van de problemen 
en die mee naar huis nam. Daar 
moeten we dan wat aan doen.”

Draagt meer maatwerk het risico van 
willekeur met zich mee?
“Maatwerk vergt een betere motive-
ring van besluiten: dat is essentieel 
om willekeur te voorkomen. En dat 
vereist weer duidelijke afspraken 
over hoe je dat doet. Intervisie is 
hierbij een belangrijk instrument.”

Hoe ziet je afdeling er in 2016 uit? 
“Eigenlijk interesseert dat me niet. 
Belangrijk is dat de professionals 
klaar zijn voor nieuwe ontwik-
kelingen, zonder de bescherming 
van de regels en checklists. Ze 
moeten vooral met hun vak bezig 
zijn. Dat vraagt om vertrouwen en 
veiligheid vanuit de leiding: je mag 
fouten maken om ervan te leren. 
Het in gang zetten van nieuwe 
ontwikkelingen leidt ook tot wat 
onrust en het zoeken naar houvast. 
Die houvast wil ik niet bieden in 
regels, maar in vertrouwen en een 
perspectief, zodat ze het waarom 
zien van de veranderingen. Men-
sen moeten daadwerkelijk stappen 
kunnen maken. Ik kom zelf niet 
uit het sociale domein. Als ik het al 
zou willen, kan ik het werk van de 
professionals nooit overnemen. Ik 
heb zelf de kennis niet, dus ik heb 
deze mensen nodig. Ook dan kom 
je in beweging.”

TEKST: PETER BOORSMA, BEELD: JAAP SCHAAF

Wie wordt de Klantmanager van het Jaar? Dat wordt op 
donderdag 17 april bekend gemaakt op de Nationale Klant-
managementdag in De Baak in Driebergen. Peggy Verdoorn 
(winnares 2013) en René Paas (voorzitter jury) maken dan 
bekend wie in 2014 deze eretitel mag dragen.

KLANTMANAGER 
VAN 2014
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BOUWEN AAN 
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INITIATIEF 
BIJ DE KLANT

 De gemeente Leeuwarden spreekt al 
enkele jaren niet meer van uitke-
ringsgerechtigden maar van werk-

zoekenden. Het vinden van een geschikte 
baan is de eerste insteek, niet de toekenning 
van een uitkering. Dat vraagt om een andere 
werkwijze van de casemanagers: helderheid, 
met oog voor de kwetsbare gevallen. 
Zoals veel sociale diensten heeft Leeuwar-
den in de loop der jaren mensen met ver-
schillende profi elen aangenomen. “Mensen 
die heel goed zijn in het dossierwerk, maar 
nu andere dingen moeten doen”, zegt Ellen 
de Bruin, sectormanager Werk & Inkomen. 
“Het vergt veel inzet om duidelijk te maken 
wat de samenleving nu van ons verwacht 
en wat dat voor onze rol betekent. Alles op-
schrijven en ervan uitgaan dat iedereen dat 
wel snapt, is in ieder geval niet genoeg.”

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
Leeuwarden zet daarom in op persoonlijk 
leiderschap van alle medewerkers. Dat 
betekent dat iedereen kritisch naar zichzelf 
en zijn afdeling kijkt, bepaalt waar het beter 
of anders kan en zichzelf doelen stelt. In 
het KWINT-programma, een permanent 
ontwikkelingsprogramma voor alle case-
managers, krijgt de durf om te refl ecteren 
op de eigen rol veel aandacht. Het manage-
ment laat de geleerde lessen en refl ecties 
bovendien terugkomen in het teamoverleg 
en individuele gesprekken met de mede-
werkers, zodat het verre van een eenmalige 
activiteit is. 
Goede dienstverlening begint bij de zorg 
voor de eigen medewerkers. “Dit is echt 
mensenwerk”, zegt Robert Simons, sec-
tormanager Sociale Zaken. “Een ambtenaar 
kan het verschil maken. Daarom geven we 
casemanagers daarvoor de ruimte. We zien 
dat zij zelfbewustheid ontwikkelen en veel 
plezier hebben in hun werk, hoewel ze het 
enorm druk hebben.” 
Ook de eff ectiviteit gaat met sprongen voor-
uit, ziet De Bruin. “Als er goede besluiten 
genomen worden, zien we direct het aantal 
beroep- en bezwaarschriften teruglopen. Dat 
vraagt van onze mensen dat zij niet alleen 
nee zeggen tegen een klant, maar een be-
sluit ook motiveren en uitleggen. En dat ze 

•Eens
SEBASTIAAN HOL, KLANTMANAGER GEMEENTE HAARLEMMERMEER
“Als vakvolwassen klantmanager voelde ik mij beledigd door 
opmerkingen van VVD-kamerlid Potters en PVV-kamerlid 
De Graaf, waaruit duidelijk wantrouwen spreekt richting de 
uitvoering. Zo zei De Graaf op 16 december dat maatwerk linkse 
retoriek is om zieltjes te winnen. Vertrouwen vanuit het manage-
ment en de politiek vind ik essentieel.”

 

•Eens
RICHARD VAN DAALEN, TEAMLEIDER GEMEENTE ALMERE
“Bekwaamheid is niet vrijblijvend. Dat betekent dat het manage-
ment en de klantmanager hierin beiden verantwoordelijkheid 
hebben. Vakmanschap houdt voor mij in dat je jezelf voort-
durend blijft ontwikkelen en daardoor ook nieuwe inzichten 
krijgt. Een permanente kwaliteitsverbetering dus. Als klantma-
nager ben je zelf verantwoordelijk. Je hebt zelf de regie over je 
leerproces en je eigen ontwikkeling. Maar dit zie ik niet los van 
vertrouwen dat je hiervoor van het management moet krijgen. 
Vertrouwen is de ultieme basis om vanuit een gezamenlijke am-
bitie en gedeelde waarden tot een hogere kwaliteit van het werk 
en tot innovatief gedrag te komen. Belangrijk is dat we met z’n 
allen blijven investeren in de kern van onze dienstverlening. En 
dat we ons daarbij richten op onze burgers en hun verscheiden-
heid aan wensen en eisen.”

•Eens
JASMIJN LEE SACK FONG, PENNINGMEESTER BEROEPSVERENIGING 
VOOR KLANTMANAGERS 
“Als klantmanager ben je je eigen gereedschap. Je bent zelf 
verantwoordelijk om dat bij te houden. Je zult dus zelf de ruimte 
moeten nemen om dat ook te doen. Het management dient 
erop te vertrouwen dat haar medewerkers hun eigen vakman-
schap ‘bijhouden’, maar zal er ook ruimte voor moeten bieden. 
Immers, als medewerkers niet de ruimte krijgen om zich bij te 
scholen of naar bijvoorbeeld intervisiebijeenkomsten te gaan, zal 
dit er eerder bij inschieten.”

Vakmanschap vraagt 
om vertrouwen

Leeuwardense medewerkers krijgen volop 
de gelegenheid om hun vakmanschap te 
vergroten. Het is immers de casemanager 
die het verschil maakt, weten sectormanagers 
Ellen de Bruin en Robert Simons.

KLANTMANAGER KIJKT 
KRITISCH NAAR ZICHZELF

RENSKE RASENBERG (27), 
KLANTMANAGER GEMEENTE 
ROOSENDAAL

“Er is veel aan het veranderen en 
de middelen nemen af. We willen 
dus op een andere manier gaan 
werken en daarom vind ik het 
belangrijk dat er aandacht is voor 
vakmanschap onder klantmana-
gers. Samen willen we tot de beste 
oplossingen komen. 
Ik werk sinds juli 2013 als klant-
manager bij de gemeente Roosen-
daal nadat ik een half jaar stage 
heb gelopen bij de sociale dienst 
in Rotterdam. Het valt me op dat 
de gemeente Roosendaal actief 
bezig is met een nieuwe aanpak. 
Ik zie dat mijn collega’s steeds 
meer creativiteit tonen en er wordt 
steeds vaker onderling besproken 
hoe situaties aangepakt kunnen 
worden. Dat komt de eff ectiviteit 
ten goede. 
We zijn onlangs verhuisd van 
een kamer naar een kantoortuin 
waar we meer bij elkaar zitten. 
Dit nodigt uit om onderwerpen 
actief met elkaar te bespreken. 
Wat ook helpt is de start met 
intervisie waarbij we overleggen 
over casussen. Daarbij is zelfred-
zaamheid van klanten belangrijk. 
Daar wijzen we klanten ook op. Je 
kunt en wilt als klantmanager niet 
alles van een klant overnemen. 
Het is goed als klanten zelf meer 
oppakken en meer regie over hun 
eigen leven nemen. Bij de pakken 
neerzitten en de verantwoordelijk-
heid aan anderen overlaten, helpt 
iemand uiteindelijk niet verder. 
Ik ben blij dat ik als klantmanager 
de verantwoordelijkheid terug kan 
leggen. De klant pakt het vaak 
goed op. Daar doe je het voor. Ik 
vind het bijzonder dat de gemeen-
te Roosendaal mij de kans geeft 
om dit werk te doen. Ik heb mijn 
opleiding vrij recent afgerond en 
nog niet veel ervaring. Ik heb een 
tijdelijk contract, dat in juli af-
loopt. Dan ga ik op zoek naar een 
nieuwe uitdaging. In ieder geval 
hoop ik van harte dat ik dit werk 
kan blijven doen.”

langer dan tien minuten de tijd nemen voor 
een klant. Ons uitgangspunt is: behandel de 
klant zoals je zelf behandeld wil worden.”

BESCHIKBARE BANEN
De casemanagers werken projectmatig door 
het bestand van werkzoekenden heen om 
de klanten te matchen met de beschikbare 
banen. “Als mensen problemen hebben op 

het gebied van zorg of te weinig opleiding 
hebben, zijn er niet altijd fulltime banen 
beschikbaar”, zegt De Bruin. “We proberen 
daarom zo veel mogelijk klanten te vinden 
bij de banen die wel beschikbaar zijn. We 
gaan uit van de baan en zoeken daar iemand 
bij, niet meer andersom.”
Leeuwarden zit in de lift. “Dat Leeuwarden 
uitgeroepen is tot culturele hoofdstad helpt 
ook”, zegt De Bruin. “Dat gaat niet alleen 
om leuke culturele feestjes, maar ook om 
de economische ontwikkeling van de regio. 
Ik geloof voor het eerst dat hier interessante 
dingen mogelijk zijn.”

TEKST: SIGRID VAN IERSEL
BEELD:  GEMEENTE LEEUWARDEN

Behalve maatwerk zet Leeuwarden groepsactiviteiten in om klanten naar werk te begeleiden. Via het 
Talent Centrum Fryslân volgen werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een gezamenlijk 
trainingsprogramma, onder meer op het gebied van sociale vaardigheden. Na een basistraining van twee weken 
kiezen ze zelf hun vervolgprogramma dat varieert van taalvaardigheid tot metaaltechniek. “Het initiatief ligt 
niet bij de casemanager, maar bij de klant”, zegt Robert Simons van de gemeente Leeuwarden. “Omdat wij de 
klant niet hoeven te motiveren, kunnen wij onze casemanagers veel gerichter inzetten dan wanneer zij alleen 
individuele gesprekken voeren.”

VAKMANSCHAP IN 
LEEUWARDEN
WIE: circa 300 medewerkers van de secto-
ren Sociale Zaken en Werk & Inkomen 
WAT: KWINT (kwaliteit in nieuwe tijden), 
een permanente opleiding waarbij jaarlijks 
een thema uitgediept wordt
WAAROM: de forse bezuinigingen binnen 
het sociale domein en de veranderende 
Nederlandse samenleving vragen om een 
andere rol van medewerkers: resultaat-
gericht, verbindingen leggen met andere 
partijen en aansturing op burgerkracht
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Medewerkers zeggen niet 
alleen nee, maar lichten een 
besluit ook toe

‘ Het is goed als klanten 
zelf meer oppakken en 
meer regie over hun eigen 
leven nemen’ 

Klantmanagers moeten verantwoordelijkheid nemen 
voor hun eigen vakmanschap. Dat vraagt om 
vertrouwen vanuit het management en de politiek.

Voor het programma Vakmanschap heb-
ben jullie voorstellen ontwikkeld voor meer 
samenwerking tussen hbo-opleidingen en 
sociale diensten. Wat is de aanleiding?
Johny Vanschoren: “Als hogescholen 
leiden wij de klantmanagers van de 
toekomst op, maar er is een grote kloof 
tussen de opleidingen en het werkveld. 
Zo kiezen weinig studenten voor het vak 
van klantmanager omwille van het ver-
ouderde imago van de sociale dienst als 
uitkeringsfabriek. Hogescholen, docenten 
en studenten zijn te weinig op de hoogte 
van de nieuwe taken van de klantmana-
ger: begeleiden naar zelfredzaamheid 
en zelfsturing van klanten, werkgevers-
dienstverlening en activering van klanten 
met meerdere soorten problemen. Dat is 
een grote cultuurkloof die gedicht moet 
worden.”
Louis Polstra: “Bovendien is het aanbod 
op hogescholen versnipperd omdat er 
alleen opleidingen zijn die een deelaspect 
behandelen, zoals HRM of Sociaal juridi-
sche dienstverlening. Voor de klantmana-
ger van de toekomst is dat te beperkt. Zo 
staat bij de opleiding SJD wet- en regelge-
ving centraal, terwijl arbeidsre-integratie 
ook veel kennis over organisatiecultuur 
en arbeidsmarkt vraagt.” 

Wat moet er in jullie ogen gebeuren?
Vanschoren: “Er zijn in ieder geval meer 
contacten nodig tussen de hbo-oplei-
dingen en de gemeenten. Daarbij speelt 
Divosa een belangrijke rol. Het is ook 
essentieel dat het hbo een of meerdere 
docenten vrijmaakt als kwartiermaker om 
zich te oriënteren op de nieuwe ontwik-

kelingen, de vragen en behoeften van het 
werkveld.”
Polstra: “Zeker, want je hoort weleens 
dat sociale diensten bureaucratisch zijn, 
maar de hogescholen kunnen er ook wat 
van. Het kost je minstens een jaar om 
veranderingen te kunnen aanbrengen in 
het curriculum.”

Hoe krijg je alle partijen mee in deze ontwik-
keling?
Polstra: “Ik denk aan regionale samen-
werkingsverbanden met hbo-scholen én 
gemeenten waar in kleine pilots ervaring 
opgedaan wordt. Van daaruit kun je de 
bestaande logge organisaties meenemen. 
Divosa kan deze strategische samenwer-
king in gang zetten samen met wethou-
ders en de colleges van bestuur bij de 
hogescholen. Daar kunnen gemeenten en 
hbo’s dan hun koers op uitzetten. Zo krijg 
je de rust die nodig is om de opleidingen 
verder te ontwikkelen. Dat is noodzake-
lijk, anders schieten de initiatieven alle 
kanten op.”

Op welke manier profi teren gemeenten van 
het hbo?
Polstra: “Het vak van klantmanager ver-
andert voortdurend. Hbo-scholen hebben 

allerlei kennis in huis waar gemeenten 
veel aan hebben. Zo weten sociaal-maat-
schappelijk werkers veel over belemme-
ringen die in klanten of in hun context 
zitten. Voor de groepsbenadering vind 
je de hele onderbouwing bij de sociale 
psychologie.” 
Vanschoren: “Bij klanten met problemen 
op diverse terreinen komen zorg- en wel-
zijnsorganisaties en de sociale dienst el-
kaar vaak tegen. Het is dan belangrijk dat 
ze met hetzelfde format werken, zodat je 
de voortgang bij verschillende maatschap-
pelijke organisaties kunt volgen.”
Polstra: “We willen onze studenten 
graag integrale opdrachten in de praktijk 
aanbieden. Dat biedt sociale dienst-me-
dewerkers weer de mogelijkheid om zelf 
aan te schuiven bij het reguliere onder-
wijs, bijvoorbeeld waar het over gespreks-
technieken gaat. Partnerschap maakt 
kennisuitwisseling en -deling mogelijk 
zonder dat er formeel contractonderwijs 
nodig is.” 

Jullie pleiten voor veel meer stages en afstu-
deerplekken bij gemeenten. Wat levert dat de 
gemeenten op?
Vanschoren: “Studenten brengen kennis 
van de doelgroep mee, bijvoorbeeld over 
de mentaliteit van schoolverlaters of over 
psychische problematiek. Studenten 
hebben twee tot drie maanden nodig 
om zich goed in te werken. Kies je voor 
gemotiveerde studenten die bewust voor 
dit vak kiezen, dan heb je er ook wat aan. 
Voor studenten is klantcontact een vorm 
van kortdurende dienstverlening. En 
anders dan bij andere stageplekken heeft 
de sociale dienst fi nanciële middelen om 
klanten te ondersteunen!”
Polstra: “Je kunt als sociale dienst best 
vragen om studenten die iets extra’s te 
bieden hebben, iets wat je zelf niet in 
huis hebt, zoals e-dienstverlening. Zo 
haal je direct kennis in huis.”

Wat is er de afgelopen twee jaar bereikt met 
het programma Eff ectiviteit en Vakman-
schap?
Vanschoren: “Het programma heeft het 
vak transparanter gemaakt. Hogescholen 
kunnen daar veel aan hebben. Nu moet 
de beroepsgroep het zelf gaan dragen, 
want uiteindelijk red je het niet met 
mooie voornemens op papier. Het moet 
in praktijk gebracht worden.”
Polstra: “Vakmanschap heeft in twee jaar 
een naam gekregen. Nu moeten we het 
laten groeien en er verder inhoud aan 
geven. Dat is heel essentieel, want de 
kwaliteit van de dienstverlening zit in 
de uitvoering. Niemand kan er nu nog 
omheen dat bij sociale diensten niet het 
werkproces centraal moet staan, maar de 
méns die de dienst moet uitvoeren. Dat 
vakmanschap leidend is geworden, is 
enorme winst.”

TEKST: SIGRID VAN IERSEL
BEELD: HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Beter vakmanschap op de werkvloer 
vraagt om meer samenwerking tussen 
de opleidingen en de sociale diensten. 
Louis Polstra en Johny Vanschoren 
van de hogescholen in Groningen en 
Eindhoven geven hun visie.

CULTUURKLOOF 
SAMEN 
OVERBRUGGEN

 ‘ Dat vakmanschap leidend 
is geworden, is enorme 
winst’

LOUIS POLSTRA EN JOHNY VANSCHOREN?
Louis Polstra (lector Arbeidsparticipatie Hanzehogeschool Groningen) en Johny Vanschoren (associate lector Fontys Hogeschool Sociale Stu-
dies Eindhoven) zetten zich in om de samenwerking tussen gemeentelijke sociale diensten en hbo-opleidingen te stimuleren en uit te bouwen. 
Vanuit hun lectoraat hebben beiden eerder duurzame samenwerkingsverbanden opgezet, gekoppeld aan onderzoek, projectontwikkeling, 
minors, stage- en afstudeerprojecten, te weten: het Leerwerkatelier in Groningen, de minor Duurzame inzetbaarheid en het lectoraat Duurzaam 
Werken bij Fontys in Eindhoven.

Louis Polstra

Johny Vanschoren



06 De Vakmanschapskrant 04//2014

COLOFON
De Vakmanschapskrant is een uitgave van Divosa in het kader van het 
programma Vakmanschap 2014, m.m.v. het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. De krant verschijnt vier keer voor alle medewerkers 
en leidinggevenden van gemeentelijke afdelingen die zich bezighouden 
met werk, participatie, inkomen en zorg.

CONCEPT
Sigrid van Iersel
REDACTIE
Alexandra Bartelds, Peter 
Boorsma, Jolanda van den Braak 
(eindredactie), Wendy Braanker, 
Marcel van Druenen, Chris Goo-
sen, Jaap Hoeve, Sigrid van Iersel 
(coördinatie)

FOTOGRAFIE EN BEELD
Hoge Noorden/Jacob van Essen, 
Marinus Kers, Mirjam van der 
Linden, Jaap Schaaf, Bas van der 
Schot, Herman Wouters
VORMGEVING
Curve Mags and More
DRUK
Graon Dordrecht
CONTACT
info@divosa.nl

© Divosa 2014 

EVELIEN DE SCHIPPER 
GEMEENTE ROOSENDAAL

Als klantmanager of leidinggevende een begin maken met 
vakmanschap? Evelien de Schipper, teamleider bij de gemeente 
Roosendaal, traint haar medewerkers al anderhalf jaar lang 
intensief. Ze geeft vijf tips. 

1. Besef dat je werk en wat er van je verwacht wordt, de laatste 
jaren sterk veranderd is. De klantmanager heeft bijna altijd 
een maatschappelijk-juridische achtergrond, maar wordt 
geacht meer creatief en commercieel te gaan denken. 

2. Dit is niet voor iedereen makkelijk, zeker niet als je gewend 
bent om juridisch en volgens vaste procedures te werken. 
Maar als je passie voor je werk hebt en echt het verschil 
wilt maken, dan kun je het. Daarvoor is het wel nodig dat je 
met de organisatie mee verandert.

3. Prestatie-indicatoren, zoals een percentage uitstroom of 
activering, kunnen hierbij helpen. Het zijn geen harde 
normen of targets, maar ze helpen je bij het bepalen van je 
doel. Ze leggen het juiste ontwikkelgesprek met je leiding-
gevende op tafel: waarom lukt iets wel of niet? Leidingge-
venden: houd met al je medewerkers zo’n gesprek en zorg 
dat iedereen persoonlijke ontwikkeldoelstellingen heeft. 
In een goede organisatie is veel individuele vrijheid in de 
manier waarop je deze doelen nastreeft. 

4. Of het nu gaat om intervisie, gezamenlijke trainingen 
en workshops of individuele coaching, de kern van een 
trainingsprogramma bestaat uit zes competenties: ver-
trouwensrelatie opbouwen, resultaatgerichtheid, over-
tuigingskracht, onderhandelen, behoeften detecteren en 
doorvragen, afsluiten en afspraken maken. Eigenlijk zijn ze 
alle zes gericht op gesprekstechnieken, op het beïnvloeden 
van de klant. Alleen zo leer je onder het topje van de ijsberg 
te kijken. De competenties zijn gericht op het behalen van 
de prestatie-indicatoren en als het goed is versterken het 
trainingsprogramma en de prestatie-indicatoren elkaar. 

5. Training en coaching staan op gespannen voet met het 
uitvoerende karakter van het werk, maar als de doelstel-
ling en het belang van het veranderproces helder zijn, is 
er meer draagvlak. Leidinggevenden moeten dus aan hun 
werknemers vragen wat zij zelf willen en nodig hebben en 
genoeg vrijheid geven om dit in te vullen. Een persoonlijk 
opleidingsbudget kan hierbij helpen. 

WERK AAN JE 
EIGEN WERK

PAUL KLOOSTERBOER?
Paul Kloosterboer studeerde Economie en Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2011 promoveerde 
hij op zijn onderzoek naar een beproefde methode om te vernieuwen met professionals. De publieksversie van zijn 
proefschrift heet ‘Van Waarnemen naar Waarmaken’. Kloosterboer werkt als zelfstandig adviseur, docent en coach bij het 
ontwikkelen van een koers, organisatie, leiderschap en ondersteuning. 

Klantmanagers zijn gewend om razendsnel diagnoses 
te stellen en een oordeel te vellen. Soms slaan ze de 
plank mis. Sociaalpsycholoog Paul Kloosterboer leert 
hen om het vaker over een andere boeg te gooien: zó 
waarnemen dat je ook andere waarheden kunt toelaten.

ANDERS WAARNEMEN, 
BETER UITVOEREN

e waarneming van jezelf 
projecteer je vaak op een ander. 
Een natuurlijke neiging van 
ieder mens, waar je die ander 

weliswaar mee stuurt. Hoe dat tot 
gemiste kansen leidt, illustreert 
Paul Kloosterboer als volgt: de 
sociale dienst van Rotterdam wilde 
meer mensen met een bijstands-
uitkering op het spoor van onder-
nemerschap zetten. Een ambte-
naar die daarvan kennisnam, leek 
dat ook wel iets voor zijn regio. 
Tegelijkertijd drong het besef tot 
hem door waarom dat streven niet 
eerder was opgepakt. De natuur-
lijke neiging ontbreekt: we zijn 
zelf geen ondernemers. Dat zit ons 
niet in de genen. Mensen die je als 
kwetsbaarder ziet dan jezelf, ga je 
niet gemakkelijk aansporen om 
ondernemer te worden.

HOOG TEMPO
Professionals zijn gewend om in 
hoog tempo diagnoses te stellen en 
de bijbehorende aanpak te kiezen. 
Op het eerste gezicht effi  ciënt, 
maar is het ook eff ectief? “Je vaart 
al snel op bepaalde vooroorde-
len”, zegt Kloosterboer, die zijn 
promotieonderzoek wijdde aan be-
proefde methodes voor strategische 
vernieuwing in kennisintensieve 
organisaties. “Bij autorijden komen 
heel veel complexe handelingen 
kijken, maar na een autorit van een 
uur kan ik me er weinig meer van 
herinneren. Dat komt omdat het 
routinehandelingen zijn geworden. 
Zo gaat het ook bij veel klantge-
sprekken. Je ziet niet meer wie er 
echt bij je aan tafel zit. Je automati-
sche piloot zit aan het stuur zonder 

dat je het in de gaten hebt.”
Hoe moet het dan wel? Begin met 
goed waarnemen, adviseert hij. 
“Lever niet meteen een oplos-
sing, maar bedenk wat er nu echt 
gebeurt. De ideale situatie is wat 
tafeltennisster Bettine Vriesekoop 
bij haar beste spel ooit een ‘panora-

misch bewustzijn’ noemde: de au-
tomatische piloot én een zeer alert 
bewustzijn. Als je jezelf daarin 
oefent, ga je beter waarnemen.” 
Dat kan door een andere ingang te 
kiezen voor het gesprek. “Je klant 
draait een vaste riedel af, waarin 
hij zelf waarschijnlijk helemaal 
gelooft. Als je bijvoorbeeld zegt dat 
je in zijn lichaamstaal iets anders 
ziet, zonder hem te beschuldigen, 
haal je hem uit zijn patroon. Hoe 
dan ook voelt de klant zich letter-
lijk gezien. Dat is de start van een 
goede professionele hulprelatie.”

LIEFDESPARTNER
Intervisie is een goede manier om 
elkaars aannames te onderzoeken. 
Als het tenminste op een goede 
manier wordt aangepakt. “Als je 
als groep gewoon bij elkaar gaat 
zitten, is de kans dat het refl ectieve 
gehalte verdampt enorm groot. 
Voor je het weet ga je proberen om 

elkaar te veranderen. Want we den-
ken al gauw dat we dat kunnen. 
Maar heb jij weleens geprobeerd 
om je partner thuis te veranderen? 
Nou, bij een collega lukt het je ook 
niet.”
Professionals beginnen gemak-
kelijk te argumenteren om elkaar 
te overtuigen van hun gelijk, maar 
komen geen steek verder. “Bij 
intervisie kun je elkaars overtui-
gingen afpellen. Dat begint met 
die overtuiging terug te brengen 
naar feitelijke waarneming. Je zegt 
dan: geef me een voorbeeld van 
wat er wanneer precies gebeurd is, 
waardoor jij die overtuiging hebt 
gekregen.”
Intervisie werkt pas als de deelne-
mers bereid zijn om zich open te 
stellen, aan zichzelf te twijfelen en 
kwetsbaar durven zijn. En dat is 
juist voor professionals erg lastig, 
constateert Kloosterboer. “Je oorde-
len betwijfelen voelt alsof je twijfelt 
aan je eigen professionaliteit. Dat 
is niet zo, maar het maakt profes-
sionals tot broze persoonlijkheden. 
Dit omdat hun professionele en 
persoonlijke identiteit zo vergroeid 
zijn geraakt.” Niet gemakkelijk 
dus. “Gewoonlijk word je ervoor 
beloond als je laat zien hoe snel je 
iets doorhebt. Nu moet je iets doen 
waarmee je in de pikorde geen 
punten verdient: je oordelen ter 
discussie stellen. Daarom is het bij 
intervisie zinvol als iedereen even 
voelt dat we dit allemaal erg moei-
lijk vinden. En als iemand hoger in 
de pikorde het voorbeeld geeft.”

TEKST: SIGRID VAN IERSEL
BEELD: HERMAN WOUTERS

‘Je automatische piloot 
stuurt, maar je hebt 
het niet in de gaten’

 J


