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Het programma Effectiviteit & Vakmanschap van Divosa en de 
Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) bestaat alweer vijf jaar. 
Programmamanager Marcel van Druenen kijkt tevreden terug op het 
eerste lustrum. ‘Vakmanschap staat nu echt op de kaart’. 
TEKST: JOLANDA VAN DEN BRAAK, BEELD: JOS STUART

5 jaar Effectiviteit 
en Vakmanschap

Effectiviteit & Vakmanschap alweer. 
Aanvankelijk lag de focus op het 
ontsluiten van de enorme hoeveel-
heid kennis in het land. “Zorgen dat 
al die inzichten goed benut worden is 
nog steeds belangrijk. Ook het ken-
nisprogramma ‘Vakkundig aan het 
werk’ gaat hierover. Maar het accent is 
verschoven naar de uitvoering.” 
Dat blijkt onder meer uit het uitbren-
gen van werkwijzers, het organise-
ren van Dagen van de uitvoering 
en trainingen gespreksvoering, de 
oprichting van de BvK – met inmid-
dels vijftienhonderd leden – het 
ontwikkelen van de standaard voor 
vakvolwassenheid en veel aandacht 
voor gedragsverandering. “Daarmee 
beantwoorden we aan de behoefte van 
leidinggevenden en klantmanagers 
om zich verder te professionaliseren 
en hun vakmanschap effectief in te 
zetten: wat werkt, wat niet, wanneer 
werkt het en voor wie?”

IEDER HET ZIJNE
De context waarin professionals 
hun werk moeten doen verandert. 
Tijdens het Divosa Voorjaarscongres 
sprak Donner over ‘oordelen met 
aanziens des persoons’ en ‘ieder 
het zijne geven’. Van Druenen: “We 
hebben het niet meer over ‘gelijke 
rechten voor iedereen’, maar over 
maatwerk leveren en afwijken 
van de regels als dat nodig blijkt. 
Maar afwijken moet natuurlijk wel 
gefundeerd.” Die ontwikkeling vergt 
mentaliteits- en gedragsverandering 
op de werkvloer én bij leidinggeven-
den. “Na de organisatorische inkle-
ding van de decentralisaties komen 
gemeenten nu toe aan de inhoud. 
Het idee dat verandering noodzaak 
is, is inmiddels breed geaccepteerd. 
‘Hoe kunnen we het beter doen?’, 
klinkt het nu overal in het land. Ik 
heb niet de illusie dat dit allemaal 
komt door ons programma, maar ik 
denk wel dat we een goede bijdrage 
leveren.”
Twee vragen liggen overal op de 
lippen: Hoe kan het beter? en Wat 
is daarvoor nodig? “Klantmanagers 
vragen dat aan hun klanten, leiding-
gevenden aan hun klantmanagers 
en wij aan de leidinggevenden. ‘Wat 
heb je nodig? Hoe kunnen we je 
helpen?’”
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et wordt een span-
nend jaar voor 
het programma 
Effectiviteit & 
Vakmanschap, 

vertelt programmamanager Marcel 
van Druenen. In 2017 gaat volgens 
planning het beroepsregister van 
klantmanagers van start. Dat is zo 
spannend omdat er veel weerstand 
is. “Mensen zijn bang dat er een bu-
reaucratie wordt opgetuigd die niets 
oplevert. Zelf zie ik het register niet 
als garantiebewijs voor effectiviteit. 
En ik geloof niet in verplicht op cur-
sus voor de nodige punten. Voor mij 
is het register een instrument om de 
lerende organisatie te ontwikkelen; de 
kwaliteit van een professional hangt 
één-op-één samen met het hande-
len op de werkvloer. Vakmanschap 
ontwikkel je in interactie tijdens het 
uitoefenen van je vak.” 
Vijf jaar bestaat het programma 

Vakmanschap op de kaart
Op www.vakmanschapopdekaart.nl worden inspirerende ervaringsverhalen verzameld uit het hele land; 
projecten en initiatieven in het kader van het programma Effectiviteit & Vakmanschap en eigen initiatieven 
van gemeenten. Twee derde van de gemeenten staat inmiddels op de kaart. Van Druenen: “Van de overige 
gemeenten weten we niet wat ze aan vakmanschapsontwikkeling doen. Misschien wel heel veel. Daar komen 
we graag achter. We horen graag hun verhalen, zodat gemeenten in het hele land ook van hen kunnen leren.”

‘Hoe kunnen we het beter doen?’, hoor je nu overal 
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LOKALE VRAGEN
Leidinggevenden kijken voor de 
ontwikkeling van vakmanschap naar 
de werkvloer, vertelt Van Druenen. 
“Het zijn de professionals die ‘ieder 
het zijne’ moeten geven. Daarvoor 
hebben zij beslisruimte nodig en het 
vertrouwen van hun leidinggevende. 
Zij moeten mogelijkheden krijgen 
om zich nieuwe vaardigheden eigen 
te maken om met de klant tot de 
kern te komen. Om precies dat te 
faciliteren, ontwikkelde het pro-
gramma Vakmanschap een training 
Motiverende gespreksvoering en 
Mijn werkblad, dat klantmanagers 
helpt zich meer coachend op te stel-
len en de werkzoekende de touwtjes 
in handen te geven.” 
Voor teamleiders die medewerkers 
willen ondersteunen in hun veran-
dering is de leergang Effectief en 
ontwikkelingsgericht leidinggeven 
opgezet. “Leidinggevenden blijken 
verder behoefte te hebben aan per-
soonlijke ondersteuning en aan een 
partner om mee te sparren over hun 
lokale situatie. Daar gaan wij in 2017 
intensief mee aan de slag: we gaan 
Divosa-leden helpen zich te ontwik-
kelen tot een lerende organisatie. 
Want daar draait het om: dat profes-
sionals zich blijven ontwikkelen 
zodat de organisatie zich voortdu-

rend kan aanpassen aan veranderin-
gen.” Iets dat volgens Van Druenen 
trouwens ook geldt voor zijn eigen 
programma. “Natuurlijk hebben we 
een aanbod van instrumenten, maar 
ook voor ons staat mee veranderen, 
maatwerk leveren en ieder het zijne 
geven voorop.” 

AANKLOPPEN
Gemeenten weten Divosa de laatste 
tijd beter te vinden, merkt Van Dru-
enen. “Ze kloppen steeds vaker aan 
met specifieke, lokale vragen. ‘Kun-
nen jullie de leergang aanpassen op 
ons veranderproces en in company 
verzorgen?’. ‘Willen jullie met ons 
meedenken over de opzet van een 
ontwikkelprogramma voor klant-

managers?’. Of: ‘We willen vertellen 
waarmee we bezig zijn en horen 
graag waarbij we de producten van 
Vakmanschap kunnen gebruiken.’”
Leidinggevenden hebben soms ook 
gewoon behoefte om tegen iemand 
aan te praten. “En hoe meer wij met 
gemeenten spreken, hoe beter ons 
beeld van wat er speelt en hoe beter 
we andere gemeenten op een nieuw 
spoor kunnen zetten; door te wijzen 
op ontwikkelingen, pilots en inter-
venties elders in het land.” 
Maar, Divosa is geen adviesbureau en 
pretendeert dat ook niet, benadrukt 
Van Druenen. “Wij willen zo veel 
mogelijk inspireren. Vervolgens is 
het aan de gemeenten zelf om ermee 
aan de slag te gaan.” *

Marcel van 
Druenen

Kennisprogramma Vakkundig aan het werk
Ter versterking van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk werkt Divosa  
met VNG, UWV en de ministeries van SZW en VWS aan het meerjarige kennisprogramma ‘Vakkundig aan het 
werk’. Doel is het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis voor een effectievere dienstverlening. 
Het programma stimuleert gemeenten om samen met kennisinstellingen onderzoek te doen om concrete 
antwoorden te vinden op de vraag: wat werkt voor wie en wanneer? Het kennisprogramma kent vier thema’s: 
re-integratie, integrale samenwerking binnen het sociaal domein, verdere professionalisering door methodisch 
werken en armoede en schuldhulpverlening. Van Druenen: “Vanuit het programma Effectiviteit & Vakman-
schap bekijken we hoe we de bewezen effectieve oplossingen en interventies de uitvoering kunnen laten berei-
ken. Het werkt niet om gemeenten interventies op te leggen. Idealiter zijn er binnen elke gemeente een aantal 
mensen met een externe focus die volgen wat er aan bewezen methodieken beschikbaar en in ontwikkeling is. 
In hun zoektocht komt de uitvoering vanuit specifieke lokale vragen zelf bij deze oplossingen terecht.”

Het programma Effectiviteit en Vakmanschap stimuleert gemeenten 
om verhalen uit te wisselen en elkaar te inspireren.


