
Meer informatie? Neem dan contact op via info@LDSupport.nl of  
020-664 5002. Of kijk op www.abc-methode.nl of op www.LDSupport.nl. 

TEKST LAURA CUIJPERS  BEELD ROGER CREMERS

Wéér iets nieuws. Dat was stiekem een van de eerste gedachten van Joke 

Krijnen toen ze hoorde over de ABC-Methode. Joke werkt als casemanager 

voor de gemeente Zaanstad en helpt mensen uit de bijstand. “In ons vak 

zijn er zo vaak nieuwe instrumenten, dus ik was in het begin wel een beetje 

sceptisch.” Maar al gauw veranderde dat in enthousiasme. En nu, vier jaar 

later, is ze fan. “Het helpt me in mijn werk. Ik zie het echt als een cadeautje 

voor mij en mijn cliënten.” 

De methode, ontwikkeld voor het sociaal domein door L&D Support, is een 

online vragenlijst die competenties, gedrag en voorkeuren in kaart brengt. 

Invullen kost ongeveer een uurtje, waarna een gesprek volgt met de case-

manager. Naar werkervaring of opleidingsniveau wordt niet gevraagd. En 

dat is nou juist de kracht, zegt Joke. “Kennis en vaardigheden kun je altijd 

veranderen. Maar je karakter en dat waar je affiniteit mee hebt, dat staat 

toch wel redelijk vast.”

Herkenning Carina van Meerwijk (35, niet haar echte naam) is een van 

de cliënten van Joke voor wie de methode is ingezet. Carina zit zo’n zeven 

jaar zonder werk. “Door een burn-out ben ik thuis komen te zitten. Sinds-

dien heb ik wel vrijwilligerswerk gedaan en veel zelfonderzoek. Ik was dan 

ook heel benieuwd wat er uit die test zou komen en of dat klopte met mijn 

beeld.” Dat bleek zo te zijn. Haar lerend vermogen, praktische instelling en 

nauwkeurigheid kwamen allemaal terug in het rapport. De meerwaarde van 

de methode zit hem juist in die herkenning, vindt ze. “Het is een bevesti-

ging dat ik op de juiste weg zit.” 

Ook al is ze aan een fulltime baan nog lang niet toe, Carina kan die com-

petenties nu al wel benoemen in netwerkgesprekken. Een andere leuke 

bijkomstigheid vindt ze de paar stevige beroepen in de functieprofielen – 

landschapsarchitect, financieel analist – die bij haar zouden passen. “Dat 

geeft wel een boost”, zegt ze met een glimlach. 

Gespreksopener Het direct koppelen van een persoon aan een functie 

of vacature is lang niet het enige waar de gemeente Zaanstad de ABC- 

Methode voor gebruikt. De vragenlijst kan namelijk ook inzichtelijk maken 

waaróm mensen soms al jarenlang in de bijstand zitten en er maar niet uit 

komen. Zoals bij een vrouw die volgens de test totaal geen affiniteit met 

dieren had, maar wel meerdere huisdieren bleek te verzorgen. Joke: “Die 

waren van haar dochter.” De vrouw werd als voetveeg behandeld door 

meerdere familieleden, wat haar veel stress opleverde. Inmiddels heeft ze 

de controle over haar leven terug. 

Maar ook de andere kant komt aan het licht, zoals bij die client die ogen-

schijnlijk helemaal geen problemen had. Joke: “Hij had een dubbele agen-

da, vond het wel prima zo in de bijstand. Ik zie de methode echt als het 

begin van een gesprek, als een strategiebepaler.”

Het heeft wel even tijd nodig om de profielen goed te interpreteren, geeft 

Joke toe. “Maar L&D Support komt op locatie langs om alles uit te leggen 

en er zijn landelijke bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen. En soms 

rolt er een heel gek profiel uit, maar dan bel ik even en krijg ik meteen 

feedback.” 

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van L&D Support, dat de 
ABC-Methode ontwikkelde. 

DE ABC-METHODE BRENGT TALENTEN EN GEDRAG IN KAART OM MENSEN 
WEER IN HET ZADEL TE HELPEN. CASEMANAGER JOKE KRIJNEN UIT 

ZAANDAM WERKT MET DE METHODE EN ZIET HET ALS EEN CADEAUTJE. 
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