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IN HET DIRECTEURENPANEL GEVEN TELKENS DRIE MANAGERS UIT HET BREDE SOCIAAL 
DOMEIN HUN MENING OVER EEN ACTUEEL THEMA.
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‘ Denk na over 
de functie van 
UWV’

Eelke de Vries,  
algemeen directeur gemeente Noordoost-
polder en directeur van de Werkcorporatie

Als ik me even beperk tot het sociaal 
domein heb ik drie hoofdwensen. De 
eerste is rust en ruimte. Veel is al in 

beweging gebracht en moet zich nog zetten. 
Mijn boodschap aan het Rijk is: ga op je han-
den zitten. Zorg voor checks en balances, maar 
schiet niet steeds in de beleids- en regelreflex. 
Laat gemeenten bijvoorbeeld huishoudelijke 
hulp of beschut werk zelf goed organiseren 
voor hun inwoners. Let eens op wat wel werkt 
in plaats van in te grijpen als iets onvoldoende 
lukt. De transformatie en transitie zijn nog 
in volle gang, dus het is logisch dat het op 
onderdelen nog niet gaat zoals we het allemaal 
zouden willen. 
Als tweede zou ik willen dat het kabinet seri-
eus werk gaat maken van de bestrijding van 
armoede en schulden. Gemeenten merken in 
de praktijk dat schulden enorm belemmerend 
zijn voor welzijn en welvaart. Het Rijk kan 
ons helpen door onderzoek naar schuldenpro-
blematiek en alles wat daarmee samenhangt 

flink te ondersteunen. De uitkomsten daarvan 
kunnen we gebruiken om onze beleidsmakers 
en uitvoerders verder te professionaliseren. 
Geef ons de ruimte en middelen om naast 
de burgers te gaan staan om die stress weg te 
halen. Met schuldhulpverlening en ook met 
voorlichting en preventie. Meer geld zou mooi 
zijn, maar je kunt een euro maar een keer 
uitgeven. Verder loslaten van blokkades zou al 
veel helpen bij de besteding van de middelen.  
Ten slotte wil ik het kabinet vragen na te 
denken over de functie van UWV. UWV kan 
uitstekend uitkeringen verstrekken en de 
administratie verrichten, maar is minder 
geschikt voor het begeleiden van mensen naar 
de arbeidsmarkt. Dat kan veel beter in een 
regionale setting door gemeenten gebeuren. 
Die staan het dichtst bij de samenleving, de 
burgers en de bedrijven. Zo voorkom je ook 
dat een bedrijf elke keer weer iemand van een 
andere organisatie over de vloer heeft.

Wat wenst het sociaal domein 
van het nieuwe kabinet?
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Bas Kurvers,  
algemeen directeur,  
Werkplein West-Brabant

Je kunt niet zomaar iets vragen zonder 
jezelf eerst te bewijzen. Het is me een 
doorn in het oog dat er in deze sector net 

zoveel geld omgaat als in de gezondheidszorg, 
maar dat we slecht in staat zijn om te laten 
zien dat wat we doen helpt. Heb ik dan hele-
maal niets te vragen? Dat nou ook weer niet. 
Ik zou het mooi vinden als nieuw beleid wordt 
opgebouwd vanuit de praktijk. Nu heeft het 
Rijk decentralisaties in gang gezet, maar dan 
komt er weer een recentralisatieslag die onze 
uitvoeringsruimte juist beknot, bijvoorbeeld bij 
beschut werk. Ik nodig het kabinet dan ook uit 
om bij Werkplein Hart van West-Brabant zijn 
licht op te steken en te bekijken wat de sector 
nodig heeft.  
De afgelopen twee jaar hebben we ons werk 
opnieuw ingericht. We doen wat werkt en 
stoppen met wat niet werkt. We sleutelden aan 
de interne processen: een goede diagnose, een 

goed klantvolgsysteem en genoeg gesprekken 
om werkzoekenden te leren kennen. En we 
werkten aan een vraaggerichte werkgeversbe-
nadering. Dat loopt nu. Zo zijn we vanwege de 
komst van het distributiecentrum van Primark 
aan de slag gegaan met logistiek bedrijf DSV 
dat de distributie voor de modeketen verzorgt. 
We vroegen welke mensen ze nodig hadden 
en hoe we hen vanuit de bijstand konden oplei-
den; we hebben tientallen mensen geplaatst. 
Ik zou graag samen met het kabinet op grond 
van dit soort voorbeelden hand in hand nieuw 
beleid vormgeven. Verder raad ik het kabinet 
aan slimme verbindingen te maken tussen be-
leidsvelden, bijvoorbeeld door de economische 
innovatieagenda te koppelen aan de werkgele-
genheidsagenda. Als je topsectoren benoemt, 
laat dan ook sociale zekerheid aansluiten. Laat 
zien wat innovatie betekent voor de werkgele-
genheid van de toekomst.

Leon Busschops,  
afdelingshoofd Mens en Omgeving  
gemeente Veldhoven

Mijn wensen hangen samen met wat 
ik in de samenleving zie gebeuren 
en wat nodig is. Dat begint met aan-

dacht. Er zijn kwetsbare groepen in de samen-
leving die extra aandacht behoeven. Aandacht 
geven werkt, dat ervaren we in de praktijk. Het 
maakt dat werkzoekenden makkelijker aan 
werk komen en mensen die zorg nodig hebben 
beter in hun vel zitten. Ik zou willen dat het 
kabinet meer gaat investeren in het tegengaan 
van schooluitval en jeugdwerkloosheid, zeker 
bij jongeren die het even zwaar te verduren 
hebben. Investeer ook in het terugdringen van 
eenzaamheid bij ouderen en de integratie van 
statushouders. Onze klantmanagers weten heel 
goed hoe ze die groepen op de juiste manier 
aandacht moeten geven, maar daar moeten ze 
wel de ruimte voor krijgen, ook financieel. 
In de tweede plaats vraag ik het kabinet om 
conflicterende wet- en regelgeving goed onder 
de loep te nemen. Als gevolg van de decentra-

lisaties zijn we druk aan het ontschotten. Onze 
professionals kunnen door die integrale manier 
van werken mensen goed helpen, juist bij meer-
voudige problematiek. Maar als inkomenspro-
blemen weer andere knelpunten veroorzaken, 
zijn er experts uit verschillende organisaties 
nodig om te bepalen wat de beste aanpak is. En 
dan botst de wet- en regelgeving in het sociaal 
domein vaak met de privacywetgeving. Verdere 
deregulering zou dat kunnen oplossen. 
Tot slot wil ik het kabinet oproepen om te in-
vesteren in innovatie en economische ontwik-
keling. Zorg dat bedrijven floreren. We hebben 
ASML binnen onze gemeentegrenzen en iets 
verderop de High Tech Campus Eindhoven. 
Als dat soort parels zich kunnen ontwikkelen 
komen er meer banen bij die bedrijven en bij 
toeleverende bedrijven; niet alleen voor hoger 
opgeleiden, maar ook voor mensen in de la-
gere regionen van de arbeidsmarkt. Er zijn ook 
mensen nodig in de catering en bewaking.

‘ Bouw nieuw 
beleid op van-
uit de praktijk’

‘ Investeer in 
innovatie en 
economische 
ontwikkeling’


