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Een groeiende mismatch op de arbeidsmarkt, de aankondiging 
van de Participatiewet en minder geld: de sociale dienst van 
Schagen en Hollands Kroon voorzag problemen. Dus ging 
het roer om, medio 2013. De nieuwe ‘uitstroomunit’ boekt 
sindsdien succes. Met dank aan de medewerkers die getraind 
zijn in een nieuwe aanpak. ‘Het werk is veel uitdagender en 
breder geworden.’
TEKST: SANDER PETERS, BEELD: SANNE SWART

Alle ballen op 
uitstroom

HET ‘PROBLEEM’
In de zomer van 2013 luidde de soci-
ale dienst van Schagen en Hollands 
Kroon de noodklok: het kostte steeds 
meer moeite om cliënten te plaatsen 
op betaalde banen. De veranderende, 
steeds flexibelere arbeidsmarkt 
en de groeiende mismatch tussen 
vraag en aanbod van met name lager 
opgeleiden, gecombineerd met de 
aangekondigde Participatiewet en de 
krimpende budgetten, zouden voor 
de betrokken gemeenten Schagen en 
Hollands Kroon tot een grote financi-
ele strop kunnen leiden. Er moest 
iets gebeuren, de re-integratietaak 
moest anders ingevuld worden.  
Maar hoe? 

HET PLAN
Een extern adviesbureau kreeg de 
taak een grondige analyse te maken. 
Wat gebeurt er nu en wat moet er 
straks gebeuren? Het antwoord was 
even eenvoudig als voor de hand lig-
gend: leg de aandacht veel meer dan 
voorheen op de re-integratie naar be-
taald werk. Jantine Waijenberg werd 
aangesteld als interim transitiema-

nager. Zij vertelt: “Wij hebben onze 
focus verlegd naar de werkgever. Die 
heeft werknemers nodig. De werkge-
ver werd onze klant die we moesten 
bedienen. We hebben besloten om 
bij onze cliënten niet meer te focus-
sen op cursusjes en trainingen, maar 
op het wegwerken van de directe 
belemmeringen om aan de slag te 
gaan – denk aan werkritme opdoen 
en kinderopvang regelen.”
De aandacht moest dus verschuiven 
van de uitkeringsgerechtigde cliënt 
en diens persoonlijke ontwikkeling 
naar de werkgever met een zake-
lijke vraag, te weten de dringende 
vervulling van een vacature. “Het 
plan is direct na de zomer van 2013 
gepresenteerd en goedgekeurd. In 
oktober ben ik met de voorbereidin-
gen gestart en in januari gingen we 
‘live’. Een snelle, daadkrachtige en 
proactieve aanpak dus, waar we best 
trots op mogen zijn.”

DE UITVOERING 
Logisch gevolg van bovenstaand 
plan: de medewerkers van de sociale 
dienst moesten hun aanpak verande-

ren. Een boodschap die in het begin 
– zoals zo vaak met veranderingen – 
niet door iedereen met gejuich werd 
ontvangen. Martine Dekker is een 
van de medewerkers. “We dachten 
dat we het goed deden, maar toen 
we hoorden van de nieuwe aanpak 
begrepen we wel waar de schoen 
wrong. Dat is enerzijds geen leuk 
besef, maar het biedt ook nieuwe 
kansen, een nieuwe uitdaging.”
De twaalf medewerkers startten 
in februari 2014 met een ontwik-
keltraject – werkendeweg dus, want 
de nieuwe uitstroomunit, zoals het 
team re-integratie voortaan heet, was 
vanaf januari in de lucht. Dekker: 
“We zijn getraind in kennis – in-
zicht in bedrijfsvoering en orga-
nisatiekunde – en in commerciële 
vaardigheden, zoals het voeren van 
gesprekken met werkgevers. Als ik 
de verandering in een paar woorden 
moet samenvatten, zou ik zeggen: 
van maatschappelijke ondersteuning 
naar zakelijke dienstverlening. Niet 
de uitkeringsgerechtigde is de klant, 
maar de werkgever.” 
Een aantal praktijkopdrachten moest 

SCHAGEN: VAN MAATSCHAPPELIJK WERK NAAR UITZENDBUREAU

Martine Dekker (l) 
en Jantine Waijenberg
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hebben een meer commerciële 
achtergrond.” 
Hoewel het team nog niet op volle 
sterkte is, mogen de resultaten op 
z’n minst opvallend genoemd 
worden. Niet in de laatste plaats 
cijfermatig. “In 2014 betaalden 
Schagen en Hollands Kroon ruim 
negen ton minder aan uitkeringen 
door uitstroom naar betaald werk. 
En die ontwikkeling zet dit jaar door, 
zien we nu al. Ook de uitstroom naar 
betaald werk stijgt jaarlijks. In 2013 
was dat nog 38 procent, in 2014 42 
procent en in augustus 2015 al 41 
procent.”
Waijenberg is er ook trots op dat 
nogal wat collega-gemeenten hun 
licht komen opsteken in de kop van 
Noord-Holland en dat grote buur 
Den Helder onlangs ook heeft beslo-
ten om deze werkwijze te introdu-
ceren. “Omdat het bestuur in 2013 
het lef had om proactief in actie te 
komen en de zaken écht anders aan 
te pakken, boeken de twee betrok-
ken gemeenten nu goede resultaten. 
En hebben ze tevreden werkgevers, 
cliënten én medewerkers.” *

sing voor diens urgente personele 
probleem.”
Niet iedereen kon of wilde de stap 
maken die Dekker heeft gezet, vertelt 
Waijenberg. Een paar mensen die 
enthousiast begonnen, merkten 
gaandeweg dat zij niet in deze aan-
pak pasten. Zij hebben de overstap 
gemaakt naar de wijkteams die met 
de allermoeilijkste doelgroep wer-
ken; met mensen voor wie betaald 
werk niet binnen twee jaar aan de 
orde is. De nieuwe medewerkers 
die hun plaats hebben ingenomen, 

de groep medewerkers helpen bij 
de omslag. Dat viel lang niet altijd 
mee, geeft Dekker toe. “Het is echt 
een grote stap: niet langer kijken 
naar wat iemand mist en dat samen 
wegpoetsen, maar kijken naar wat 
iemand wél kan. En dat dan direct 
proberen te benutten op de arbeids-
markt. We kijken niet langer met het 
oog van de cliënt naar de cliënt, maar 
met het oog van de werkgever.”

HET RESULTAAT 
Vanuit een nieuw ingericht kantoor 
met uitzendbureau-achtige uitstra-
ling – ‘Ben ik wel aan het goede 
adres hier, ik kom voor een uitke-
ring?’ – werken de klantmanagers nu 
aan het vervullen van de regionale 
vacatures. “Het werk is uitdagender 
en interessanter geworden”, vertelt 
Dekker. “Eerst zag ik zelden een 
werkgever, nu bespreek ik geregeld 
HR-zaken met ze. We gaan bij wijze 
van spreken niet meer bij een bedrijf 
langs met de vraag: ‘Heeft u nog een 
plekje voor een uitkeringsgerechtig-
de?’, maar we denken op niveau met 
de werkgever mee over een oplos-

De uitstroomunit
De sociale dienst van Schagen en Hollands Kroon stak haar 
nek uit en schakelde begin 2013 Pit Strategie in. Dit extern 
adviesbureau kwam in de zomer van 2013 met een plan dat 
na de zomer van 2013 werd goedgekeurd door de politiek, 
waarna Jantine Waijenberg werd aangesteld als transitiema-
nager. Zij kreeg de taak het plan in de praktijk te brengen. 
Het resultaat: de uitstroomunit. Die opende in januari 2014. 
De twaalf medewerkers werden tussen februari en augustus 
2014 intensief getraind en begeleid door Ambition Academy 
bij de noodzakelijke verandering in de werkwijze. 

 ‘We zijn getraind om met 
het oog van de werkgever 

naar de cliënt te kijken’ 


