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Experimenteren, daar draait het om, 
weet ook Van Dijk. “Waar geëxperi-
menteerd wordt, gaat ook weleens 
iets mis. En dat haalt dan vaak de 
media. Maar dat zijn doorgaans 
symptomen van het leerproces. 
Terwijl, dát het gebeurt is op zich 
goed. En eigenlijk gaat er heel veel 
wél goed.”

OVERGANGSSITUATIE
Alleen al het feit dat de Participatie- 
wet en de 3D’s er zijn gekomen is 
volgens Van Dijk een goed teken. 
Want die borduren voort op de mo- 
dernisering van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) van 
begin deze eeuw. Dat was ook al een 
enorme bezuinigingsoperatie die 
gemeenten meer bevoegdheden en 
meer (financiële) risico’s bood. Van 
Dijk: “Daar is de verschuiving van 
wetmatigheid – waar mensen recht 
op hebben – naar doelmatigheid – 
wat ze nodig hebben – begonnen. 
Waarom betaalt iemand zijn hele 
leven zijn fiets zelf, maar krijgt hij 
een scootmobiel opeens vergoed? Er 
zijn enorme besparingen gereali-
seerd, zonder dat de zorg er minder 
op is geworden. Mensen zijn niet 
massaal in opstand gekomen en uit 
onderzoeken blijkt dat klanten in het 

‘ Nog steeds veel  
te ingewikkeld’

Hoe ver zijn gemeenten met hun maatwerk?

Gemeenten kunnen beter maatwerk leveren dan het Rijk, 
wordt er gedacht. Dat vereist creativiteit en out-of-the-box-
denken. We horen het al jaren, maar hoe staat het ervoor? 
Wat gaat er in de praktijk al goed en wat kan beter?
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gemeenten moeten er ook aan wen-
nen dat ze meer vrijheden hebben. 
“In Nederland hebben we moeite 
met het idee dat er verschil mag zijn. 
Op papier is alles samengevoegd, 
maar in de uitvoering is veel nog op 
de oude manier georganiseerd.” 
De meeste gemeenten hebben bij-
voorbeeld nog verschillende wet- 
houders voor zorg, jeugd en sociale 
zaken. Die zijn allemaal politiek 
en financieel verantwoordelijk voor 
hun eigen portefeuille. Dat kan het 
voeren van één gezamenlijk beleid 
behoorlijk in de weg staan, merken 
ze onder meer in Breda. Daar wer-
ken ze inmiddels met één totaalbud-
get voor het hele sociaal domein, in 
lijn met het idee van de wet. Maar er 
zijn wel drie wethouders die alle drie 
verantwoording moeten afleggen. De 
drie portefeuilles samenvoegen zou 
wel een heel grote ‘superportefeuille’ 
opleveren, zegt woordvoerder David 
Slager. “Het gaat om een derde van 
de hele gemeentebegroting.” Wel 
treedt de wethouder voor zorg op 
als coördinerend wethouder om de 
samenwerking zo soepel mogelijk 
te laten verlopen. Ook hebben ze 
in Breda re-integratieproeftuinen 
ingericht voor proberen en experi-
menteren. 

De gemeente staat dichter 
bij de burger en is dus 
beter in staat maatwerk 
te leveren. Dat is de 

gedachte achter de drie decentrali-
saties en de Participatiewet. Maar 
klopt het? Sinds gemeenten zelf de 
verantwoordelijkheid hebben over 
het bijstands- en re-integratiebudget 
worden ze geacht zelf keuzes te 
maken hoe ze dat besteden. Hoe ver 
zijn ze? Hoe groot is het vermogen 
van gemeenten om maatwerk te 
leveren, met creatieve oplossingen te 
komen en – we durven het haast niet 
te zeggen – out of the box te denken?
 
EXPERIMENTEREN
“We doen het nog steeds veel te 
ingewikkeld”, zegt Geert van Dijk, 
adviseur bij adviesbureau KplusV 
en oud-directeur van Divosa. “De 
gedachte achter de hele operatie 
was: we creëren één regeling voor de 
hele onderkant van de arbeidsmarkt. 
Maar het resultaat is een heleboel 
nieuwe doelgroepen, toetsingen, 
etiketten en noem maar op. Dat was 
nu juist niet de bedoeling! Dat maakt 
de uitvoering stroperig.”
Volgens Van Dijk komt dat vooral 
doordat deze wet, zoals eigenlijk al-
tijd, een politiek compromis is. Maar 
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algemeen net zo tevreden zijn als 
in de oude situatie. Wel is de vaak 
nog ingewikkelde organisatie een 
probleem, juist voor de kwetsbare 
inwoners; die zien door de bomen 
het bos niet meer.”
Lector Arbeidsparticipatie Louis 
Polstra van de Hanzehogeschool 
Groningen nuanceert dat beeld: “Er 
zijn geen doden gevallen en het volk 
is niet de straat op gegaan, maar de 
opkomst van sociaaleconomisch con-
servatieve partijen is volgens mij wel 

een teken dat het wegvallen van het 
oude systeem voor veel mensen erg 
pijnlijk is.” Dat komt volgens hem 
doordat we nu in een overgangssitu-
atie zitten. “Je pakt mensen iets af en 
het is nog niet duidelijk wat ze terug 
krijgen.”
De Wet werk en bijstand (Wwb) van 
2004 moest hetzelfde principe – van 
aanbod- naar vraaggestuurd – ook toe- 
passen op de bijstand. Behalve het 
plaatsen van ‘werk boven inkomen’ 
(sociale diensten hebben in eerste in-

stantie de taak om mensen weer aan 
het werk te helpen en daarna pas om 
uitkeringen te verstrekken), regelde 
deze wet ook dat gemeenten zelf ver- 
antwoordelijk zijn voor het budget 
voor re-integratie. Houden ze geld 
over, dan mogen ze het vrij besteden. 
Tekorten moeten zelf worden bijge-
past. De staatssecretaris van sociale 
zaken van het kabinet-Balkenende 
II die de wet invoerde, was de jonge 
Mark Rutte. De Participatiewet vormt 
eigenlijk het sluitstuk van dit proces. 

‘ Waar geëxperimenteerd wordt, 
gaat ook weleens iets mis, maar 
heel veel gaat wél goed’
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‘Elke gemeente doet het weer anders’
Gemeenten werken zich een slag in de rondte om alle veranderingen in het sociaal 
domein voor elkaar te krijgen. Dan is het niet gek dat niet alles meteen goed gaat. 
Het gaat om heel veel mensen en heel veel regelingen. Saskia Andriessen, zelfstandig 
onderzoeker arbeidsparticipatie, nam twee statushouders in huis om het hen wat 
gemakkelijker te maken. 

“Ik raakte bevriend met een Syrisch stel. Ik dacht: in mijn eentje kan ik het systeem 
niet veranderen, maar deze mensen kan ik helpen. Ze werden heen en weer gesleept 
tussen opvangplekken en raakten verdwaald in het woud van instanties. Er zijn wel 
voorzieningen, maar elke organisatie geeft steeds maar een brokje informatie. Zo moet 
je ergens ingeschreven staan om een BSN te krijgen, maar voor alles wat je nodig hebt, 
moet je een BSN hebben. Toen ze bijna klaar waren met hun cursus in Amsterdam, 
werden ze opeens overgeplaatst naar een azc in Luttelgeest. Toen besloot ik ze maar 
bij ons in huis te nemen. Het zou handig zijn als er een stroomschema was met wat 
statushouders allemaal moeten regelen. Elke gemeente doet het weer anders en kleine 
gemeenten hebben niet altijd de benodigde expertise in huis. ”

STEEDS INGEWIKKELDER
Uiteindelijk zijn het de klantmana- 
gers die dit allemaal moeten uitvoe-
ren. Zij krijgen er steeds meer taken 
en verantwoordelijkheden bij. Het is 
geen toeval dat er sinds vijf jaar een 
Beroepsvereniging voor Klantma-
nagers is, zegt voorzitter Jasmijn 
Lee Sack Fong van die BvK. “Bij het 
nieuwe werk horen andere compe-
tenties, die niet altijd op je diploma 
of cv staan, zoals goed kunnen com-
municeren, coachen en motiveren.”
“Eigenlijk is het gewoon HRM- 
werk”, zegt Lodewijk Kleijn, stra- 
tegisch adviseur werkgelegenheid 
en participatie bij de gemeente 
Zaanstad. “Het draait steeds meer 
om gesprekstechnieken, begrip, 
coaching en motivatie. Hoe ik een 
klant begeleid naar de arbeidsmarkt 
is eigenlijk hetzelfde als de manier 

waarop mijn baas met mij omgaat. 
We zijn loopbaancoach geworden, 
mensontwikkeling is onze core 
business.”
Er wordt bovendien van medewer- 
kers verwacht dat ze meedenken 
met klanten die niet direct bij Werk 
en Inkomen thuishoren. “Daarom 
moeten ze ook kennis hebben van 
andere voorzieningen en weten wat 
er speelt op die afdelingen. Zodat 
ze weten waar ze die mensen naar 
kunnen doorverwijzen.” 
“Nieuwe collega’s komen steeds va-
ker niet uit de publieke sector, maar 
bijvoorbeeld uit het uitzend- 
wezen”, vult Lee Sack Fong aan. 
“Die hebben een commerciële in-
stelling en moeten vaak erg wennen 
in onze sector.”
Precies om die redenen hebben veel 
gemeenten de afdelingen Werk en 

Inkomen gesplitst, zodat het meer 
en meer specialismen worden. Er 
komen ook telkens specialistische 
functies bij, zoals de poortwachter 
die steeds meer gemeenten instellen. 
De poortwachter houdt zich fulltime 
bezig met de intake van nieuwe 
aanmeldingen en verwijst mensen 
waar nodig door naar andere voorzie-
ningen. In de gemeente Opsterland 
is op deze manier de instroom in de 
bijstand sinds maart vorig jaar met 
ruim 30 procent verminderd. 
Dat het vak verandert is ook terug te 
zien in het personeelsbeleid van ge-
meenten. Aan medewerkers worden 
steeds hogere eisen gesteld. Waar 
het vroeger vooral een mbo-functie 
was die draaide om het verstrekken 
van uitkeringen, is ‘klantmanager’ 
of ‘consulent’ – werk of inkomen 
dus – tegenwoordig een hbo-functie. 
Bij de meeste vacatures is een hbo-
diploma in bijvoorbeeld recht of 
sociaaljuridische dienstverlening 
een vereiste. “Sommige gemeen-
ten stellen die eis expliciet bij het 
werven van nieuwe mensen, maar 
niet allemaal”, weet Lee Sack Fong. 
“Dat vertellen detacheringsbureaus 
ons ook. Al met al wordt het vak van 
klantmanager steeds meer als een 
echt vak gezien”, zegt ze niet zonder 
trots. “Het programma Effectiviteit 
en Vakmanschap lijkt zijn vruchten 
af te werpen.” *

‘ Bij het nieuwe 
werk horen andere 
competenties, die  
niet altijd op je 
diploma of cv staan’


