Schiedammers op koers
Wat ben ik trots! 178 Schiedammers uit een groep van 454 langdurig bijstandsgerechtigden hebben
een flinke stap gemaakt op de re-integratieladder. 55 van hen zijn inmiddels uitgestroomd uit de
uitkering. Het project ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ mag met recht - nu al - een
doorslaand succes worden genoemd.
En dat vindt niet alleen de gemeente. Ook het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is
van mening dat dit project een goed voorbeeld voor andere gemeenten is. Daarom is de Schiedamse
aanpak onlangs op www.interventiesnaarwerk.nl geplaatst, zodat alle gemeenten er desgewenst hun
voordeel mee kunnen doen. Het project is hiermee binnen de doelgroep ‘langdurig werklozen’ een van
de 6 tot nu toe landelijk gecertificeerde projecten.
Maar misschien nog belangrijker is dat de klanten zelf enthousiast zijn over het project en de
resultaten, zo zeggen zij in een onderzoek. Zij merken tenslotte heel persoonlijk dat het echt werkt!
Het Kompas-project werkt vanuit de overtuiging dat - ondanks de belemmeringen - iedereen bepaalde
krachten en kwaliteiten heeft. Als je die samen met de klant gaat ontdekken en benutten, dan kun je
grote sprongen maken. Centraal in de klantbenadering staat KLANTGERICHTHEID: het opbouwen
van een vertrouwensrelatie met de klant, een respectvolle benadering en een ruime bereikbaarheid van
onze eigen klantmanagers, die binnen het project een veel kleinere caseload hebben.
In deze moeilijke economische tijden levert Schiedam een prestatie van allure. Ik ben dan ook enorm
trots op alle mensen die zich voor dit project inzetten.

Met vriendelijke groet,
wethouder C.A.C. Daskalakis
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Inleiding
De gemeente Schiedam wil de dienstverlening naar de burgers continu verbeteren.
Naar de uitkeringsgerechtigden wil zij in blijven zetten op uitstroom naar regulier werk voor die
klanten waarbij dit een reële mogelijkheid is. Daarnaast zet de gemeente vanaf 2008 in op doelgroepen
die in het verleden -gezien de afstand tot de arbeidsmarkt- slechts extensief zijn benaderd. Dit houdt in
dat langdurige en intensieve trajecten worden ingezet om deze klanten kleine stapjes op de reintegratieladder te laten klimmen. Het betrekken van de sociaal-maatschappelijke context waarbinnen
de klant zich bevindt (wonen, zorg en welzijn), speelt hierbij een steeds belangrijkere rol. Dit houdt in
dat er een relatie gelegd moet worden met (andere) hulpverlenende instanties en maatschappelijke
instellingen in de Schiedamse regio.
De uitkeringsgerechtigden van de gemeente Schiedam zijn gemiddeld ouder, lager opgeleid dan
voorheen, zitten langer in de bijstand en zijn vaker vrouw (met zorg voor kinderen). Op basis van een
analyse van de klanten, waarbij sprake is van een actieve sollicitatieplicht, kan gesteld worden dat 1/3
van hen een beperkte afstand tot de arbeidsmarkt heeft en bij 2/3 sprake is van een grote afstand tot de
arbeidsmarkt.
Om deze mensen beter te kunnen begeleiden werd in 2008 het besluit genomen om de caseload van de
klantmanagers te verlagen. Aanvankelijk beheerde een fulltime klantmanager een caseload van 120
klanten. Hoewel over dit aantal verschillend kan worden gedacht, staat vast dat een intensief en
frequent klantcontact met een duidelijke regievoering op een caseload met 120 klanten niet mogelijk
is.
Nader onderzoek wees uit dat dit aantal kon worden onderverdeeld in gemiddeld 50 klanten met een
geringe afstand en 70 klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
De uitkeringsduur van de WWB varieerde voor de laatste groep klanten tussen de 1 tot 30 jaar.
Besloten werd de vaste klantmanagers van Schiedam te belasten met de begeleiding van de klanten
met een korte afstand tot de arbeidsmarkt en ten behoeve van de groep klanten met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt een nieuw project te starten, bestaande uit 10 externe medewerkers: 8
klantmanagers, 1 administratief ondersteuner en een projectleider.
Na een bijzondere selectiemethode is deze groep projectmedewerkers op 1 september 2008 met veel
enthousiasme van start gegaan.
De inspiratie die het projectteam uit de bijzondere manier van werken haalde en de daaruit
voortvloeiende resultaten, waren aanleiding om eind december 2008 te besluiten onze ervaringen met
de werkwijze en de specifieke klantbenadering op te tekenen. Dit boekje bevat daarvan de weergave.
Deel 1 bevat de beschrijving van het project ten behoeve van de beoordeling door het panel van
Interventies Naar Werk. Op www.interventiesnaarwerk.nl staan effectieve re-integratieaanpakken
beschreven. De beschrijving is opgesteld door Interimair/Marlé Nijhuis (extern projectleider).
Vervolgens is nader ingezoomd op de methodiek die is gehanteerd en is gezocht naar een verklaring
waarom de aanpak werkt. Het doel was om, met het oog op de toekomst, alle waardevolle lessen uit
het project te kunnen trekken. In dat kader zijn met name de werkzame elementen uit de aanpak nader
beschreven en theoretisch onderbouwd. Hiervoor is de zogenoemde gildemethodiek gebruikt die door
een aantal externe adviseurs is ontwikkeld ten behoeve van de professionalisering van klantmanagers.
Deze adviseurs - Gejo Duinkerken, Roeland van Geuns, Hettie Graafland en Peter Wesdorp - hebben
samen met het projectteam deel 2 van dit boekje opgesteld. Deze zogenaamde ‘Gilde-methodiek’
wordt inmiddels doorgezet in o.a. Rotterdam, Haarlem, Groningen, Enschede, Purmerend en Tilburg.
Op deze manier wordt gewerkt aan de verankering van het professionaliseringsstreven van
klantmanagers in hun organisaties.
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In evaluatieve zin is het ondenkbaar om de doelgroep zelf niet te betrekken bij het onderzoek naar de
resultaten en effectiviteit van het project.
Hoewel op dat moment nog maar ruim 3 maanden effectief bezig, hebben we toch gemeend een
klantenonderzoek te verrichten. Dit onderzoek is in januari 2009 uitgevoerd door een tweetal
projectmedewerkers, Vera van der Vos en Touria el Hachioui. De resultaten hiervan zijn weergegeven
in deel 3.
Tenslotte is in deel 4 een viertal klanten geïnterviewd door een extern communicatieadviseur, Ron
Boers. De betreffende klanten hebben ingestemd met publicatie van deze interviews.
In de epiloog wordt aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling binnen de gemeente Schiedam en
de wijze waarop de resultaten van dit tijdelijke project in de komende tijd worden geborgd in de
organisatie.
De verschillende onderdelen van dit boekje zijn tot stand gekomen in de periode januari – mei 2009.
Om deze reden verschillen de cijfers in de afzonderlijke documenten van die in het voorwoord. Dit
voorwoord geeft de stand van zaken weer per begin mei 2009.
De werktitel van het project ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ werd ingegeven door de
overtuiging dat er in ieder mens een bepaalde kracht schuilt. Het kompas waarmee deze kracht wordt
opgespoord en gestimuleerd, wordt gevormd door de klantmanagers. Zij hebben ervoor gezorgd dat
veel klanten inmiddels hun eigen richting weer zien en met een toenemend zelfvertrouwen hun weg
hebben voortgezet door actief te participeren.
Met een onverminderd enthousiasme zullen we dit mooie project voor de gemeente Schiedam tot 1
januari 2010 voortzetten. In die tijd zullen we ook de methodiek overdragen naar de staande
organisatie.

Als een vlot
op zee ronddobbert
en twijfelt over de te volgen koers,
helpt het kompas
het landschap in kaart te brengen
zodat de bemanningsleden
de verschillende richtingen terug zien
en opnieuw vertrouwen krijgen in hun vlot
om op een veilige manier
hun weg voort te zetten
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1.1

Toelichting op de naam van de interventie

Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht!
In 2008 heeft de gemeente Schiedam binnen de afdeling Werk het klantenbestand gesplitst in mensen met
een geringe en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het betreft hier overigens mensen aan
wie in principe de actieve arbeidsverplichting is opgelegd.
Voor de laatstgenoemde groep is op 1 september 2008 een project gestart, waarvoor 10 medewerkers op
projectbasis gedurende één jaar worden ingehuurd (8 projectmedewerkers, 1 administratief medewerker
en 1 projectleider).
Kern van de bovengenoemde splitsing is dat een intensiever contact ontstaat met beide klantgroepen door
een aanzienlijke verkleining van de caseload.
Daarbij is er binnen het project sprake van een specifieke klantbenadering, waarbij de kern wordt
gevormd door een meer klantgerichte benadering (extern) en een sterk vereenvoudigd werkproces
(intern).
De titel van het project komt voort uit het uitgangspunt dat ook mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt kwaliteiten bezitten. In gezamenlijkheid wordt gezocht naar de mogelijkheden om deze
kwaliteiten actief in te zetten. De projectmedewerkers vormen hierbij dus het kompas.

1.2

Doel van de interventie

Kwalitatieve projectdoelen
 Het doel van het project is om door frequenter klantcontact en intensivering van de begeleiding,
de klanten op een zo hoog mogelijke trede van de re-integratieladder te laten participeren.
 Ook kan via dit project in kaart worden gebracht wie de ketenpartners zijn op gebied van
maatschappelijke organisaties voor deze doelgroep.
 Het ontwikkelen en vormgeven van de regisseursfunctie voor de in te zetten re-integratieinstrumenten.
 Het signaleren van manco’s in de bestaande re-integratiecontracten en het formuleren van
voorstellen voor nieuwe vormen van re-integratie.
Kwantitatieve resultaten:
10% van de klanten stroomt door naar de werkgeversbenadering.
10% van de klanten neemt deel aan Work First.
10% van de klanten stroomt door naar gesubsidieerde arbeid of vrijwilligerswerk.
60% van de klanten zit op een sociaal activeringstraject.
10% valt uit en wordt schriftelijk onderbouwd overgedragen naar Inkomen. Hierbij wordt
gemotiveerd waarom deze klant niet geactiveerd kan worden en hoe de verwachtingen voor de
toekomst zijn.

Toets beschikbare informatie t.b.v. beschrijving en overdraagbaarheid
Is er documentatie over de doelen van de interventie?

Ja
X

Nee

Toets Theoretisch Effectief
Zijn er expliciete doelen geformuleerd?

Ja
X

Nee
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1.3

Doelgroep van de interventie

Voor wie is de interventie bedoeld?
 Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht! heeft zich in eerste instantie gericht op 318 veelal
langdurig werklozen, mannen en vrouwen, met een WWB-uitkering.
 Alle deelnemers zijn afkomstig uit de gemeente Schiedam.
 De deelnemers hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en zijn tussen de 18 en 65 jaar.
 In principe hebben zij allen een actieve arbeidsverplichting, al dan niet gedeeltelijk.
 Ze zijn geselecteerd op basis van objectieve criteria, die door de projectgroep zijn opgesteld
en door de stuurgroep overeenkomstig zijn vastgesteld.
Prevalentie en spreiding
 Iedere gemeente in Nederland heeft deze groep in haar WWB-bestand. Ook wel oneerbiedig
‘het granieten bestand’ genoemd.
 Een groep waarvan gedacht wordt dat deze moeilijk te bewegen is en die vaak gezien wordt
als onbemiddelbaar.
Indicatiecriteria
 WWB-ers met grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 Met een actieve arbeidsplicht, geheel of gedeeltelijk.
 Tussen 18 en 65 jaar.
 Woonachtig in Schiedam.
Contra-indicatiecriteria
 Mensen die vrijgesteld zijn van de actieve sollicitatieverplichting.

Toets beschikbare informatie t.b.v. beschrijving en overdraagbaarheid
Is er documentatie over de doelgroep van de interventie?

Ja
X

Nee

Toets Theoretisch Effectief
Bevat de documentatie een definitie van de doelgroep met demografische kenmerken
en/of aard van de problematiek?

Ja
X

Nee

1.4

Omschrijving van de interventie

1.4.1

Methodiek

Diagnose:
Klanten die aangeleverd worden vanuit team klantmanagement of team inkomensmanagement moeten in
ieder geval aan de volgende criteria voldoen:
 het moet (objectief, eventueel via recent arbeidsmedisch advies) helder zijn dat de klant
arbeidsverplichtingen heeft;
 klanten met (gedeeltelijke) arbeidsverplichtingen die deel moeten nemen aan een zorgtraject
behoren niet tot de doelgroep van het project;
 voor de overdracht wordt eerst gekeken naar:
- de juiste registratie (in GWS) betreffende het re-integratiedossier en de klantgegevens
(WWB button correct gevuld)
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- actuele registratie CWI-inschrijving en ID
- invoer c.q. wijzigen arbeidsverplichting;
 bovenstaande informatie komt overeen met de communicatie naar de klant, dus overdragen naar
het project na de juiste registratie in GWS en dichtboeken arbeidsmedisch advies + beschikking
naar de klant;
 doelgroepbepaling klantprofiel;
 begeleiding (invoeren einddatum bij afsluiten begeleiding).

Uitvoeringsmethodiek
Aanpak richting de klant
Bij de start van het project is er een flyer gemaakt, waarin de projectmedewerkers zich kort voorstellen en
aangeven hoe zij werken. Daarnaast is er een pasfoto van iedereen in opgenomen. Deze flyer wordt
samen met een brief met uitleg over het project naar de klant gezonden (zie bijlage).
 Vervolgens wordt iedere klant van wie we een juist telefoonnummer hebben, telefonisch
benaderd. Gevraagd wordt of de toegezonden uitleg duidelijk is; vervolgens wordt in overleg met
de klant een kennismakingsafspraak ingepland.
 Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt samen met de klant een begin gemaakt met het zoeken
naar de kwaliteiten. Tevens wordt gekeken naar mogelijkheden voor (meer) participatie. Indien
het nodig is om eerst aan (herstel van) het vertrouwen tussen W&I Schiedam en de klant te
werken, dan is dit het eerste subdoel.
 In principe wordt vooral het accent gelegd op de mogelijkheden van de klant; pas wanneer de
belemmeringen een dusdanige rol spelen dat deze absoluut bepalend zijn, dient hier aandacht aan
te worden besteed.
 Doel is activering en maatschappelijke- of arbeidsparticipatie.
 Passend bij dit vertrouwen en een frequent klantcontact is ook dat de bereikbaarheid binnen het
project zeer ruim is. De klant kan de projectmedewerker in plaats van 1 uur per dag, de gehele
dag telefonisch bereiken en ontvangt bij de kennismaking het rechtstreekse e-mailadres van de
projectmedewerker.
 De klant wordt regelmatig ‘op locatie’ bezocht. Te denken valt hierbij aan het re-integratiebedrijf,
de stageplaats, het werk, maar zo nodig wordt ook een huisbezoek afgelegd.
 Om de klant maximaal te ondersteunen en te begeleiden, wordt er nauw contact onderhouden met
de samenwerkende externe partijen, zoals de re-integratiebedrijven. Zo kunnen de
projectmedewerkers goed inspelen op de voortgang van de ontwikkeling en de ingezette
interventie.
 De aanpak naar de klant is uitgewerkt in een separaat document: Kennisproduct INW Aanpak
granieten WWB bestand Schiedam verrijkingsniveau 3.

Intern
 Ten behoeve van het project is een nieuw werkproces gebouwd. Kenmerkend hierbij is dat niet
het áántal acties rondom een klant in allerlei werkprocessen wordt vertaald, maar dat er
gedurende het gehele traject één werkproces openstaat. Dit biedt de projectmedewerkers de rust
en ruimte om aandacht te hebben voor de klant; zij worden dus niet belast met allerlei
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administratieve beslommeringen en vele openstaande werkprocessen. Het werkproces dat
specifiek voor het project is gebouwd, is toegesneden op de re-integratieladder die door de
gemeente Schiedam is vastgesteld. Het werkproces maakt de progressie van de individuele klant
op de re-integratieladder zichtbaar.
 Eveneens zijn er nieuwe uitnodigingsbrieven gemaakt, die een minder dwingend en een meer
uitnodigend karakter hebben.
 Daarnaast worden binnen het project de resultaten gevisualiseerd. Er is een re-integratieladder
gebouwd waarin door middel van groene, witte en rode ballenbakballen de respectievelijk
positieve, neutrale en negatieve resultaten worden weergegeven (zie bijlage).
Projectduur
 Het project heeft een looptijd van 1 jaar (van 1 september 2008 tot 1 september 2009, met een
tussenevaluatie in maart 2009). Inmiddels is besloten het project met 3 maanden te verlengen tot
01-01-2010.
 Bedoeling is dat alle positieve elementen vanuit het project worden ingebed in de staande
organisatie.

Toets beschikbare informatie t.b.v. beschrijving en overdraagbaarheid
Is de methodiek van de interventie beschreven?
Bevat de methodiek een handleiding ten aanzien van de benodigde handelingen?

Ja
X
X

Nee

Toets theoretische onderbouwing
Ja
Bevat de methodiek een handleiding die de benodigde handelingen (volgorde, duur, X
frequentie, intensiteit) en materialen aangeeft?

Nee

1.4.2

Onderbouwing: Probleem- of risicoanalyse

Ontwikkeltraject
‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ betreft een project dat gaandeweg is vormgegeven rond een
aantal gecombineerde probleemgebieden:
(1) inactiviteit
(2) de grote afstand tot de arbeidsmarkt en
(3) meervoudige problematiek.
Het granieten WWB-bestand in Schiedam bestaat uit mensen die vaak al meer dan twee jaar niet werken.
Vaak participeren zij niet of onvoldoende. Zij leveren niet hun maximale bijdrage aan de samenleving
door hun kwaliteiten op bevredigende wijze voor henzelf en voor de samenleving in te zetten.
Aanvankelijk werden in Schiedam twee soorten klanten geduid. Deze indeling is echter doorgeëvolueerd
naar een model met een differentiatie gebaseerd op zes onderliggende dimensies.

De oorzaak van niet participeren blijkt namelijk nauwkeuriger te diagnosticeren aan de hand van de mate
van empowerment1 van deze klanten. Empowerment heeft te maken met het gevoel controle te hebben
1

De term ‘empowerment’ staat voor zelf de regie nemen over je leven. Dit begrip is internationaal uitgewerkt
en gevalideerd in o.a. het Equal - Request Programma van Vrijbaan. Zie www.vrijbaan.nl
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over je eigen situatie, vertrouwen in je eigen capaciteiten om iets te bereiken en het gevoel dat wat je wilt
bereiken ook bij je past, dat je er zelf voor kiest. Het granieten WWB-bestand heeft deze zelfregie dus
onvoldoende, waardoor deze mensen niet of onvoldoende participeren. De causale relatie tussen scores op
de verschillende dimensies van empowerment én de mate van participatie is wetenschappelijk
gefundeerd2.
Kernproblemen
Hoewel elk individu zijn eigen (impliciete) empowermentprofiel heeft en op zijn eigen wijze langdurig
werkloos is, spelen verschillende in stand houdende factoren een rol. Er is zeker sprake van een
algemeen, gemeenschappelijk, probleem.
Onvoldoende empowerment
Het zittend bestand in Schiedam heeft vooral een gedragsprobleem. Zij vertonen afhankelijk gedrag en
voeren geen regie over hun leven. Veel klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn eraan
gewend geraakt dat derden (maatschappelijke professionals zoals de sociale dienst, ouders) voor hen
besluiten. Zij hebben met andere woorden geleerd afhankelijk te zijn; dat anderen hun problemen wel
oplossen. Hierdoor is het zelf initiatief nemen richting een (financieel) zelfstandig bestaan vaak afgeleerd.
Klanten zijn het zó gewend dat voor hen besloten wordt, dat zij de regie over hun eigen ontwikkelgang en
soms zelfs over hun eigen autonomie verloren zijn. Deze klanten ontwikkelen zich niet (meer), nemen
geen initiatieven (meer) om hun eigen situatie te verbeteren, om productieve relaties met anderen aan te
gaan. Zij nemen geen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag.
Dit gedrag is aangeleerd. Het wordt niet gezien als een persoonlijkheidskenmerk (bijvoorbeeld luiheid,
onhandigheid, geringe intelligentie), maar het wordt begrepen als het gevolg van een onbedoeld
leerproces. De overheid is daar in zekere zin debet aan, door achterstallig onderhoud te laten bestaan.
Klanten werden soms lange tijd niet gesproken. Daarnaast werden klanten voorheen anders benaderd.
Jarenlang zijn zij benaderd vanuit verplichtingen en is hen actief het gevoel gegeven dat 'wij bepalen wat
goed voor u is en wat u gaat doen'. Een andere manier van benaderen is vaak nodig voor verandering van
het gedrag van de klant.
Inmiddels heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de heersende maatschappelijke moraal. Richtte
sociale zekerheid zich aanvankelijk op geld/levensonderhoud; de omslag naar begeleiden naar werk/reintegratie is nog relatief jong. Binnen de vigerende opvatting staat werk nu zelfs bovenaan. Het is goed
voor lichaam en geest, werken voorkomt ook een hoop problemen. Deze omslag is het granieten bestand
vaak ontgaan. Deze klanten komen voor een uitkering. Zij moeten echter aan het werk of participeren.
Tegen die achtergrond hebben deze klanten dus een gedragsprobleem. Zij moeten het heft in eigen hand
gaan nemen, initiatieven ontplooien, werknemersvaardigheden opbouwen, effectief zoekgedrag
ontwikkelen en hun kwaliteiten inzetten.

Toets Theoretisch Effectief
Is het probleem duidelijk omschreven?
Is duidelijk wie het probleem heeft?
Is er een analyse gemaakt van de met het probleem samenhangende oorzakelijke, risico-, in
stand houdende of verzachtende factoren?

1.4.3

Ja
X
X
X

Nee

Onderbouwing: verantwoording doelen en aanpak

Onderbouwde redenering
Wie (opnieuw) wil instromen in de arbeidsmarkt moet gemotiveerd zijn en in staat om zelf de regie te
2

Equal - Request Programma van Vrijbaan. Zie www.vrijbaan.nl
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voeren. Dit heeft te maken met empowerment. Empowerment leidt tot een grotere autonomie, tot het
maken van eigen, zelfstandige keuzes en daarmee tot een toegenomen slagingskans om op eigen kracht
weer in de maatschappij op maximaal niveau te kunnen participeren. Op grond van deze hypothese is het
van belang om op zoek te gaan naar heldere en concrete definities van dit vage containerbegrip en hoe het
in de dagelijkse re-integratiepraktijk vorm krijgt.
In het (EQUAL) project VrijBaan is gekeken naar de
individuele empowerment van een persoon.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat empowerment
zes karakteristieke componenten bevat, die de basis
vormen voor het individuele empowermentprofiel:
1. Competentie. Vertrouwen in eigen vaardigheden om
een bepaald doel te bereiken;
2. Zelfbeschikking. Vaardigheid om zelfstandig keuzes
te maken en het gevoel controle te hebben over je
eigen situatie;
3. Impact. Het gevoel dat gemaakte keuzes invloed
hebben op je leven, dat je invloed hebt op je rol in
de maatschappij;
4. Betekenis. Het werk ervaren als iets zinvols, dat aansluit bij je eigen opvattingen en waarden en het
gevoel dat keuzes in het re-integratietraject betekenis hebben;
5. Positieve identiteit. Een positief zelfbeeld, waarbij men problematiek op een realistische manier
accepteert en er ruimte is voor andere zaken;
6. Groepsoriëntatie. Het besef dat er altijd sprake is van onderlinge afhankelijkheid waarbij
samenwerking met anderen nodig is.
Empowerment is dynamisch en kan in de loop van de tijd veranderen, bijvoorbeeld door persoonlijke
ontwikkeling, (levens)ervaring of training. Zo kan een empowered persoon door bepaalde
omstandigheden weer terugglijden in oud gedrag.
Een voorbeeld van een individueel empowermentprofiel is het spinnenweb, dat ontstaat door een individu
langs de zes dimensies3 te leggen:
In Schiedam bleek dat de professionals zich na een grondige procesevaluatie konden herkennen in deze
zes hoofddimensies. Hoewel in de empowermentmethodiek van Vrijbaan de zes dimensies uitgewerkt
zijn in verschillende vragenlijsten, zijn deze in de huidige Schiedamse praktijk niet aanwezig. Voor zover
er in Schiedam sprake is van diagnosestelling volgens deze zes hoofddimensies, blijft deze dus impliciet.

Toegesneden aanpak
Diagnose leidt tot individuele aanpak
Van elke klant wordt -zij het impliciet- een denkbeeldig
empowermentprofiel opgesteld.
Op basis daarvan worden betrokkenen specifiek individueel begeleid
om individueel geconstateerde ‘tekorten’ op te heffen. Dit volgens
een aanpak met werkende bestanddelen, die hieronder worden
uitgewerkt.

3

Deze zes dimensies zijn ontstaan uit internationaal onderzoek. Verschillende manieren van kijken in de
verschillende praktijken naar empowerment van klanten bleken terug te brengen te zijn tot zes hoofddimensies.
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Werken aan en vanuit vertrouwen
De vertrouwensrelatie tussen de klant en de klantmanager is in de Schiedamse benadering een belangrijk zo niet het belangrijkste- werkende bestanddeel om de klant van punt A naar punt B te motiveren.
Vertrouwen is een noodzakelijke voorwaarde om effectief te werken aan de zes dimensies van
empowerment.

Punt A

Punt B

Roos van Leary

Vaak vertrekt de klant vanuit punt A, vanuit een afstandelijke houding, met ontwijkend gedrag, zeker ook
ten opzichte van de dienstverlening van de klantmanager. Die moet eerst alles doen om de mentale
afstand te verkleinen en aan verbinding te werken. De klantmanager vertrekt daarbij vanuit een ‘boven’
houding en neemt de regie om aan de juiste vertreksituatie te werken: punt B. Dit is een productieve
verbinding die getypeerd kan worden als een beetje ‘boven’ (regie houden vanuit dienstverlening, klant
kan zich niet onttrekken) en vooral ‘samen’ (actief helpen zelfredzaam te worden om uiteindelijk
maximaal te participeren).
Werken vanuit mogelijkheden klant
Om te werken aan de dimensie van de Empowerment-theorie ‘Competentie: Vertrouwen in eigen
vaardigheden’, werken de klantmanagers in Schiedam vanuit de stellingname dat elk mens iets kan. Een
belangrijk werkend bestanddeel van de Schiedamse aanpak is de focus op de mogelijkheden van de klant.
Op deze manier kan elke klant door te participeren een persoonlijke maatschappelijke bijdrage leveren. Er
zijn ook klanten die niet bereid zijn een maatschappelijk gewenste bijdrage te leveren. Zij zitten
bijvoorbeeld reeds in een eigen circuit, waarin zij in hun eigen ogen wel al een bijdrage leveren. De
samenleving stelt die bijdrage (bijvoorbeeld zwart werken) echter niet altijd op prijs. Of de bijdrage is
veel minimaler dan mogelijk. In zulke gevallen wordt ook vanuit de mogelijkheden van de klant gedacht,
maar is het kader van de wet naar gewenste participatie een belangrijk werkend bestanddeel. Het gaat dan
om de focus op het nakomen van afspraken en het desnoods werken met maatregelen. In het gesprek kan
er gezocht worden naar sterke kanten, kwaliteiten en mogelijkheden van de klant.
Bij een eenmaal gevonden perspectief, gaat het erom de klant te motiveren daadwerkelijk die kant op te
gaan bewegen, door deze het individuele voordeel te laten zien van positieve veranderingen.
Pragmatisch omgaan met belemmeringen
Sommige klanten hebben een verslavingsproblematiek, schulden of psychische problemen. In de
Schiedamse aanpak worden die niet weggemoffeld door enkelzijdig op de mogelijkheden van de klant te
focussen, maar juist serieus genomen. Vaak is een klant aan het begin van zijn traject onvoldoende
empowered (op meerdere dimensies) om deze zelf op te lossen. Daarom neemt de klantmanager in zulke
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situaties vaak het voortouw. Op die manier laat deze zien de helpende hand te bieden. En hij kan zo ook
wat terugvragen. Dit is een manier om langzaam invloed te kunnen uitoefenen op de klant. Omdat er
grenzen aan de tijdsbesteding zitten, heeft de klantmanager de regie op het uitoefenen van die invloed. De
klantmanager is niet altijd de uitvoerende. Het kan bijvoorbeeld belangrijk zijn om mee te gaan naar de
schuldhulpverlening. Of om mee te gaan naar een wegloophuis of een andere opvang. In zulke gevallen is
dat meegaan door de klantmanager veelal uitbesteed aan de gecontracteerde re-integratiebedrijven. Door
het voeren van een goede en proactieve regie wordt de continuïteit bij overdracht en gedurende het traject
gewaarborgd.
Coalitievorming
Om te werken aan de dimensie van de Empowerment-theorie Groepsoriëntatie (het besef dat er altijd
sprake is van onderlinge afhankelijkheid waarbij samenwerking met anderen nodig is), heeft Schiedam
een eigen methodiek vormgegeven: coalitievorming.
Aan het begin bij punt A toont de klantmanager vooral initiatief, is open en werkt aan verbinding. Zeker
door pragmatisch om te gaan met echte urgente problemen van de klant. Op die manier wordt aan het WIJ
gewerkt. Daarmee staat de klant niet meer alleen, maar is er een eerste houvast gecreëerd met
daadwerkelijke positieve waarde voor de klant.
In principe is de methodiek gericht op de individuele klant. Hoewel deze dus niet gericht is op zijn sociale
omgeving (buurt/gezin/familie), wordt er wel rekening gehouden met een sociale omgeving die
bijvoorbeeld onvoldoende steun biedt. In zulke gevallen kunnen (zorg)trajecten worden ingezet
(inkomensondersteuning, gezondheid, etc.).
Klant steeds meer verantwoordelijkheid geven
Om te werken aan de dimensie bevordering groepsoriëntatie van de Empowerment-theorie, hanteren de
professionals in Schiedam een specifiek verloop in de initiatiefverdeling tussen zelf doen en laten doen.
Ligt de initiatiefverdeling bij punt A op klantmanager/klant op 80%/20%; naar mate de verbinding
vordert, wordt gewerkt naar uiteindelijk 20%/80%. Geleidelijk aan wordt de klant gevraagd meer te gaan
doen (bevordering zelfbeschikking), vanuit de coalitie WIJ (bevordering groepsoriëntatie). Daarbij
ontwikkelt de klant steeds meer zelfredzaamheid (bevordering competenties) en ervaart dat dit ook
daadwerkelijk succes heeft (bevordering impact). Dat levert een klein beetje extra zelfvertrouwen
(bevordering positieve identiteit). Stap voor stap wordt daaraan gebouwd. Daarbij werkt de ondersteuning
door de klantmanager (kan de klant onvoorwaardelijk op rekenen) als kritische succesfactor. De
ondergrens is dat de klantmanager altijd de rol op zich neemt van vangnet, degene die bereikbaar is in
nood, als het even niet lukt, maar altijd gericht op herstel van het nemen van eigen initiatief door de klant,
van het eigen oplossingsvermogen van de klant (en zijn omgeving).
Voordeel zien en angst overwinnen
Om te werken aan de dimensie bevordering impact van de Empowerment-theorie, moeten klanten vanuit
hun huidige situatie rationeel voordeel kunnen zien in een nieuwe situatie. Dat zien van voordeel is niet
voldoende. Om klanten te motiveren het zelf gewenste perspectief daadwerkelijk te realiseren, is de
hierboven beschreven strategie van coalitievorming nodig om angst te overwinnen, die de verandering
emotioneel bij hen oproept. Dit voordeel kan financieel, emotioneel, sociaal, of fysiek (gezondheid/
gezondheidsbeleving) zijn. Niet iedere klant is overigens zelf direct in staat tot het rationeel vaststellen
van dat eigen voordeel. De klantmanager helpt de klant daarbij. Soms door te spiegelen (wat gebeurt er
als er niets verandert), soms door te verleiden (het perspectief aanlokkelijk maken door te laten voelen
wat er zou gebeuren als er wel wat zou veranderen).
Klantbenadering
Als gevolg van de intensieve klantbenadering en de hieruit voortvloeiende aandacht, wordt er bij de
meeste klanten iets in beweging gebracht. In sommige gevallen is er voor het eerst in lange tijd sprake
van persoonlijk contact met de klant.
De interventie is gebaseerd op het basale uitgangspunt dat persoonlijke aandacht en ondersteuning
mensen verder kan helpen. Intermenselijk contact en het serieus nemen van de klant vormen de
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theoretische basis. Deze theorie is dus niet instrumenteel van aard. In persoonlijk contact met de klant
wordt gezocht naar het leidmotief van de klant, om vervolgens de bestaande instrumenten zo in te zetten
dat de klant verder geholpen kan worden. Persoonlijke contactmomenten en aandacht blijven gedurende
het traject de cruciale sleutel tot succes.
N.B. Het beschikbare instrumentarium is in deze aanpak ondersteunend aan het doel en niet leidend.

Toets Theoretisch Effectief
Is de verantwoording gebaseerd op een samenhangend betoog (een theorie) over met het
probleem samenhangende factoren en de veronderstelde werkzame ingrediënten in de
interventie (er wordt méér beschreven dan een algemene verwijzing naar een theorie zoals
“De interventie is gebaseerd op de sociale leertheorie”)?
Sluit de keuze van de doelen van de interventie aan bij de probleemanalyse?
Is aannemelijk gemaakt dat de veronderstelde werkzame factoren in de methodiek leiden tot
het bereiken van de genoemde doelen (uit onderzoek, theorie en/of praktijk blijkt dat de
methodiek de beoogde doelen bij de doelgroep kan bereiken)?

1.4.4

Ja
X

Nee

X
X

Eisen begeleiding, uitvoering en borging

Eisen begeleiding
De projectleider
Moet in staat zijn om buiten het project te houden wat niet in het project hoort (qua inhoud en cultuur).
Voorts zijn voor deze functie van belang:
• grote lijnen uitzetten en bewaken; helicopterview
• spin in het web
• resultaatgericht
• sturen op doelen
• besluitvaardig
• strakke opzet
• enthousiasmerend
• adviesvaardig
• daadkrachtig
• visie
De projectmedewerker (regievoerder)
Van de projectmedewerkers vraagt deze manier van werken de volgende competenties:
- autonomie
- brede kijk
- ruime kennis van de diverse probleemvelden
- flexibiliteit
- het vermogen om grenzen te stellen
- overtuiging
- inspireren
- positivisme
- initiatiefname
Kortom: een professional die over een breed scala aan kennis maar zeker vaardigheden beschikt om
klanten te activeren en te empoweren.
Deze professional is, naast de ontwikkelde instrumenten, de spil in het traject. Het inzetten van

MET KOMPAS KOERSEN NAAR EIGEN KRACHT

17

competente professionals is een randvoorwaarde voor het slagen van de activering.
In de bijlagen wordt nader uiteengezet op welke wijze de selectie van de projectmedewerkers heeft
plaatsgevonden.
Binnen de projectgroep vinden structureel intervisie- en casuïstiekbijeenkomsten plaats. Uit de praktijk
blijkt dat gestructureerd en thematisch overleg met collega’s kan ondersteunen bij de uitvoering van de
meestal zware taak met de doelgroep.

Borging: Voortgang- en kwaliteitbewaking en prestatie-indicatoren
Voor de voortgang en kwaliteitsbewaking worden tijdens het project verschillende instrumenten gebruikt.
Iedere projectmedewerker houdt een uniforme registratie bij.
Daarnaast is er op basis van de re-integratieladder een managementinformatiesysteem gebouwd en een
monitor voor de prestatie-indicatoren. Tot slot wordt via de stuurgroep bewaakt dat de voortgang en
implementatie binnen de staande organisatie wordt geborgd.

1.5

Beschrijving onderzoek naar effectiviteit

Er heeft een uitgebreide procesevaluatie plaatsgevonden. Een onderzoek onder klanten maakte daar
deel vanuit. Dat onderzoek is tevens een onderdeel van de resultaatevaluatie.
Procesevaluatie
1. Er zijn een drietal kennisgerichte intervisiesessies georganiseerd om de belangrijkste door het
team gebruikte methodieken te inventariseren, te systematiseren, te completeren en te
verbinden met theoretische onderbouwing.
2. De probleemanalyse en handelingsmethodiek zijn voorgelegd aan externe inhoudelijke
deskundigen. Deze hebben samen met de professionals de theoretische onderbouwing verder
verdiept en gefundeerd. Het gebruikte handelingsrepertoire is daarbij verbonden met het
empowermentgerichte gedragsveranderingmodel.
Tevens is vanuit vigerend onderzoek het Schiedamse handelingsrepertoire op effectiviteit doorgelicht
op ondersteunend bewijs en zodanig gepresenteerd dat mogelijk nieuwe handelingsperspectieven zijn
blootgelegd. Tevens is het handelingsmodel klaargezet voor onderzoek naar effectiviteit van de
werkende bestanddelen voor de komende tijd.
De procesevaluatie is gefaseerd opgebouwd. Elke fase kent een eigen afrondend kennisdocument.
Kennisproduct INW Aanpakgranieten WWB bestand Schiedam verrijkingsniveau 1, 2 en 3.
Resultaatevaluatie
Klantenonderzoek
Inmiddels is via een onderzoek onder de klanten en de projectmedewerkers getoetst of de gekozen
methodiek binnen het project inderdaad bijdraagt aan de gestelde doelstelling. De uitkomsten van dit
onderzoek zijn bijgevoegd. Het onderzoek heeft tot doel om de werkwijze van het project te
analyseren, te toetsen en te beschrijven. Dit om uniformiteit en effectiviteit te optimaliseren.
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de klanten veel waarde hechten aan het contact en het
vertrouwen met de klantmanager. Dit blijkt uit de genoemde opmerkingen in de enquêtes (zie bijlage
4.2). De resultaten van de enquête zijn zeer positief te noemen. Alle onderzochte categorieën zijn, met
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minimaal 50%, goed beoordeeld. Hieruit is geconcludeerd dat de methodiek door de meeste klanten
als positief ervaren wordt.
Als algemene conclusie wordt gesteld dat de vertrouwensrelatie tussen de klant en klantmanager een
van de belangrijkste succesfactoren is van het project. De klant heeft behoefte aan houvast, aan
iemand die te vertrouwen is en er voor hem is als dingen niet goed lopen. Voor de klant is het van
belang om serieus genomen te worden. Alles draait dus om goed contact dat gebaseerd is op respect en
vertrouwen. Vanuit die uitgangspositie kan het succes van stappen maken op de re-integratieladder
gerealiseerd worden. Daarmee resulteert de aanpak ook vanuit de klantperceptie in het beoogde effect.
Eindresultaten
De resultaten over de periode van 1 september 2008 tot 9 maart 2009 zijn geëvalueerd. Aangegeven
wordt welke doelen wel en niet gerealiseerd zijn. In de bijlage Bijlagen INW Schiedam wordt dit
verder toegelicht. Geconcludeerd wordt dat het project door de bank genomen succesvol is.
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1.6

Beoordeling onderbouwing & onderzoek effectiviteit

‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ gaat uit van de hypothese dat (een deel van) het granieten
bestand te activeren is. Door contact te maken, door aan
aan te sluiten op de leefwereld en mogelijkheden
van de betrokkenen (die doorgaans inactief thuiszitten) en door ketengericht dezelfde kant op te
werken. Daarbij is inzet van al het mogelijke en beschikbare instrumentarium geoorloofd. Het project
is daardoor vooral een procesgerichte interventie, waarbij contact krijgen en contact houden en het
versterken van de eigen mogelijkheden (kracht) de kritische succesfactoren zijn.
Het uitgangspunt, dat het veelal om gedragsproblemen zou gaan, is enerzijds erg ruim (om welke
problemen gaat het precies?) en anderzijds juist weer beperkt (want onvoldoende rekening houdend
met situationele factoren) en daarmee discutabel. Sommigen stellen zich bijvoorbeeld
bijvoorbeeld ten onrechte
afhankelijk op, maar het is de vraag of bijvoorbeeld
bijvoorbeeld zwartwerkers onder deze diagnose vallen. Verder
is het welslagen van de aanpak erg afhankelijk van de kwaliteit, met name van het empathisch
empat
en
sturend vermogen, van de klantmanagers/coaches. Die is op zichzelf niet geborgd, waardoor de
overdraagbaarheid van de aanpak nog aandacht behoeft.

Kwalificatie
Theoretisch
onderbouwd

Keuze

Operationalisering niveaus
Een adequate theoretische onderbouwing ontbreekt.
Er is een probleemanalyse en een duidelijke en expliciete
redenering op welke factoren de interventie aangrijpt en waarom
deze zou werken.

X

Toelichting

Deze redenering is bovendien gebaseerd op (getoetste)
wetenschappelijke inzichten / theorieën, c.q. er worden technieken
gebruikt die in de literatuur bekend staan als bewezen effectief.
De interventie is gebaseerd op het uitgangspunt dat persoonlijke
aandacht en ondersteuning mensen verder kan helpen.
Intermenselijk contact, het serieus nemen van de klant, het zoeken
naar het individuele empowermentprofiel en het
he actualiseren van
het leidmotief van de klant vormen de theoretische basis.
Deze uitgangspunten worden wel overtuigend onderbouwd met
een elders bewezen aanpak van empowerment.

Procesevaluatie

Een procesevaluatie ontbreekt.
X

De werking van de interventie zelf en de uitwerking op de
doelgroep zijn duidelijk in kaart gebracht.
In het onderzoek zijn bovendien de organisatorische
voorwaarden en de organisatorische context betrokken.
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Toelichting

Het ontwikkelproces is op zichzelf overtuigend. In een aantal
kennisintensieve intervisiesessies is de methodiek doorontwikkeld
en op een hoger niveau gebracht. Ook is de gebruikswaarde van de
in het traject ontwikkelde instrumenten hierdoor toegenomen.
Echter, de interventie is nog niet stabiel. Er ontbreekt nog een
programma voor overdracht van de methodiek en de
kwaliteitsbewaking ervan op uitvoeringsniveau.

Resultaatevaluatie

Een resultaat- c.q. effectevaluatie ontbreekt.
X

Er heeft in de praktijk een resultaatmeting plaatsgevonden
zonder controlegroep (nameting of voor- en nameting) gericht op
het beoogde eindresultaat en / of de specifieke doelen van de
interventie.
Er heeft in de praktijk een resultaatmeting plaatsgevonden met
een experimentele en controlegroep (voor- en nameting) gericht
op het beoogde eindresultaat en / of de specifieke doelen van de
interventie.

Toelichting

1.7

De resultaatmeting is op basis van monitoring van prestaties. Dat
levert op zich onvoldoende bewijskracht door het ontbreken van
een controlegroep. Ook is de doelstelling ‘zo hoog mogelijk op de
re-integratieladder’
integratieladder’ niet goed evalueerbaar. Zowel beginb
als
eindsituatie zijn namelijk onbepaald. Daarmee is de effectiviteit
van de interventie niet goed herleidbaar.

Overige voorwaarden voor toepassing

Kosten:
 Naar aanleiding van het functieprofiel voor de projectmedewerkers is er overleg gevoerd met de
accountant. Deze heeft aangegeven dat de personele lasten uit het W-deel
W deel bekostigd mogen
worden, indien het functieprofiel gehanteerd wordt (zie bijlage).
 In principe vereisen alleen de overheadoverhead
en extra inrichtingskosten benodigde
investeringmiddelen.
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1.8

Overige informatie

Uitvoerende organisatie
Gemeente Schiedam
Marlé Nijhuis, extern projectleider (Interimair)
cluster Maatschappelijke Ontwikkeling
afdelingen Werk en Inkomen
T 010 - 219 1680
M 06 - 511 60 892
E m.nijhuis@schiedam.nl
BVG Nieuwe Waterweg, Stationsplein 79
Postbus 197, 3112 HJ Schiedam

Overeenkomsten met andere interventies
 Werk Een Zorg Minder! (WEZM)
 Springplank - beschrijving interventie re-integratieprogramma Werkacademie Leeuwarden.

Overige informatie
In de bijlagen wordt ondermeer aangetoond dat de resultaten de afgesproken en beoogde prestaties
ruim overtreffen.
Met dank voor alle support en ondersteuning vanuit de gemeente Schiedam, specifiek aan:
- Anton van Genabeek, clustermanager Maatschappelijke Ontwikkeling
- Gerard van Zanen, afdelingsmanager Inkomen a.i.
- Joke Olsthoorn, afdelingsmanager Werk
- Vincent Raats (a.i.), Lex Pierik (a.i.), Sham Choté en Jacqueline Vreds, Bedrijfsbureau
- Arjen van de Broek, beleidsmedewerker a.i.
- Ilonka Barkeij, projectassistente
- werkmakelaars: Saskia van Herk, Feikje de Jong en Adrie Smoor
Voorts zijn we veel dank verschuldigd aan de begeleiding vanuit ‘Interventies Naar Werk’ van:
- Gejo Duinkerken
- Hettie Graafland
- Roeland van Geuns
- Peter Wesdorp
Met hen hebben wij op een zeer professionele en motiverende wijze gewerkt aan de onderbouwing
van dit project.
Een en ander was echter niet mogelijk geweest zonder de actieve en enthousiaste inbreng van de
projectmedewerkers zelf: Vera van der Vos, Kas Kasmi, Sukran Yilmaz, Touria el Hachioui, Ichel
Cecilia, Blanche-Fleur Doorenbosch, Patrick Sieverdink, Dick van Antwerpen en Stephanie Wondel
(administratieve ondersteuning).
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Gemeente Schiedam
Afdelingen Werk en Inkomen
Correspondentieadres:
Postbus 197
3100 AD Schiedam
Bezoekadres:
Stationsplein 79
3112 HJ Schiedam
T 010 246 61 80
F 010 246 52 98
W www.schiedam.nl

Adres

uw kenmerk
@CLIENTNRSZCLIENT@
behandeld door

ons kenmerk
doorkiesnummer
010-219 16 81

datum
16 september 2008
e-mail

Onderwerp:
Project: “Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht”

@~aanhefszclient@,
De afdeling Werk van de gemeente Schiedam heeft besloten inwoners met een uitkering beter te ondersteunen
richting werk. De gemeente is daarom per 1 september gestart met het project “Met Kompas Koersen Naar Eigen
Kracht”. Wij zijn namelijk van mening dat bijna iedereen met kompas kan koersen naar eigen kracht. Soms heb
je alleen iemand nodig die je helpt de juiste koers uit te zetten.
Vroeger had een klantmanager veel klanten en daarom weinig tijd om u goed en intensief te begeleiden. Vanaf 1
september is dit veranderd. De klantmanagers hebben nu minder klanten en daarom meer tijd om u op een goede
manier te ondersteunen en te begeleiden.
Deze veranderde werkwijze betekent voor u wel dat u een nieuwe klantmanager krijgt.
In de bijlage bij deze brief stellen de nieuwe klantmanagers zich kort voor. Op dit moment weten wij nog niet
wie uw nieuwe klantmanager wordt. Op korte termijn ontvangt u een uitnodiging van uw nieuwe klantmanager
voor een kennismakingsgesprek. In het kennismakingsgesprek zal uw klantmanager toelichten wat u de komende
tijd van hem of haar kunt verwachten.
Met deze nieuwe werkwijze denkt de gemeente u beter van dienst te kunnen zijn. De gemeente heeft als doel om
mensen met een uitkering zoveel mogelijk te ondersteunen om actief aan de samenleving deel te nemen in de
vorm van sociale activiteiten, vrijwilligerswerk of (gesubsidieerde) arbeid.
Heeft u zelf ideeën over uw re-integratie, bespreek deze dan tijdens het kennismakingsgesprek met uw
klantmanager.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Stephanie Wondel via
telefoonnummer 010-219 16 81.
Hoogachtend,

Marlé Nijhuis
Projectleider a.i. “Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht”
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Even kennismaken: de nieuwe klantmanagers van de afdeling Werk

Blanche-Fleur Doorenbosch
Mijn naam is Blanche-Fleur Doorenbosch. Sinds 2004 werk ik met veel
plezier als klantmanager. Vanuit deze functie ondersteun ik mensen bij
het vinden van werk of het deelnemen aan een re-integratietraject. Mijn
ervaring is dat ieder van ons het prettigst in het leven staat als we onze
kwaliteiten volledig kunnen gebruiken. Dat is ook de reden waarom ik
er naar uitkijk met u kennis te maken en samen met u te bekijken hoe
uw kwaliteiten optimaal ingezet kunnen worden zodat ook u kunt
ervaren welke meerwaarde dit voor u heeft.

Dick van Antwerpen
Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Dick van Antwerpen en ik
ben vanaf 1 september 2008 werkzaam bij de gemeente Schiedam als
Klantmanager. Voordat ik in Schiedam ben begonnen, heb ik in diverse
andere plaatsen als klantmanager gewerkt. Mijn standpunt is dat
iedereen iets kan en je uit moet gaan van wat wel mogelijk is in plaats
van wat er niet (meer) mogelijk is. Daarbij ga ik zoveel mogelijk uit van
de individuele situatie van de klant, immers iedereen (dus ook iedere
situatie) is weer anders. Ik hoop dat ik met deze aanpak iets voor u kan
betekenen!

Ichel Cecilia
Ik wil mij voorstellen als klantmanager van het project “Met Kompas
Koersen naar eigen Kracht”. Dit project biedt de mogelijkheid om
gefocust te blijven. Binnen dit project is het mijn doel om de reintegratie van klant door een combinatie van streng zijn en motiveren in
beweging te brengen. De ondersteuning die ik mijn klanten geef is
bedoeld om een stap vooruit te maken. Dit is voor mij een nieuw project
met nieuwe uitdagingen.
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Touria el Hachioui
Mijn naam is Touria el Hachioui. Ik ben 31 jaar en ben sinds 2003
werkzaam in de sociale zekerheid. Per 1 september 2008 ben ik
werkzaam als klantmanager werk bij de gemeente Schiedam. Samen
met de werkzoekende zal ik kijken naar zijn of haar kwaliteiten en
capaciteiten. Aan de hand hiervan zullen we samen kijken naar de
arbeidsmarkt mogelijkheden. De nadruk ligt bij mij op 'SAMEN'. Dit
betekent dat we samen duidelijke afspraken maken en elkaar regelmatig
spreken over gedane activiteiten, maar elkaar ook aanspreken op
gedrag.
Ik hoop dat ik een steun kan zijn daar waar de moed weggezakt is en
hulp kan bieden bij het realiseren van een baan.
Ik vind het leuk om te weten wat mensen boeit en inspireert en het geeft
mij voldoening om mensen te zien groeien in waar ze goed in zijn en
wat ze leuk vinden.

Kas Kasmi
“…denk in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden…..”
Ik wil een goede luisteraar zijn door uit een ongedwongen conversatie
en uit alledaagse momenten informatie halen. Model voor mijn
begeleidingsvorm staat het gewone leven en respectvolle
omgangsvormen. Ik wil werkzoekenden ertoe aanzetten om iets te
ondernemen; hen aansporen om vol te houden en iets nieuws uit te
proberen. Ik wil twijfels wegnemen door activiteiten goed door te
spreken en hiermee de angst voor het in beweging komen en nieuwe
activiteiten wegnemen.

Sukran Yilmaz
Mijn naam is Sukran Yilmaz en ik ben sinds 2000 werkzaam in de
Sociale Zekerheidsbranche.
Op 1 september 2008 ben ik met enthousiasme gestart als klantmanager
van het project “ Met Kompas Koersen naar eigen Kracht” in de
gemeente Schiedam.
In mijn aanpak vind ik het belangrijk om samen met mijn klanten te
kijken naar de wensen en mogelijkheden binnen de arbeidsmarkt.
Daar waar nodig zet ik activiteiten in om ervoor te zorgen dat klanten
actief kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Om tot dit resultaat te kunnen komen is de kracht en de motivatie van
onze klanten onmisbaar.
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Vera van der Vos
Graag wil ik mijzelf aan u voorstellen. Mijn naam is Vera van der Vos,
nieuwe klantmanager bij de gemeente Schiedam.
Ik interesseer mij in wat mensen beweegt en van waaruit mensen
handelen. Dit is voor mij het begin om mensen te activeren en te
motiveren om weer actief deel te nemen aan de samenleving.
Daarnaast is het mijn overtuiging dat iedereen kwaliteiten bezit. De een
heeft die kwaliteiten zelf al ontdekt, de ander heeft daar hulp bij nodig.
Die kwaliteiten samen met mensen ontdekken vind ik een uitdaging.

Patrick Sieverdink
Mijn naam is Patrick Sieverdink. Ik ben 8 jaar werkzaam geweest in de
Zorg en Welzijn en sinds 2007 werkzaam in de re-integratiebranche.
In mijn doelgerichte aanpak vind ik het belangrijk om samen te werken.
“Waar een wil is, is een weg”. Kijkend naar eventuele beperkingen wil
ik twijfels en angsten op een positieve manier wegnemen om samen met
u de weg te bewandelen. Dit gaat gepaard met wederzijds respect, inzet
en duidelijke regels en afspraken. Eenmaal op weg wil ik uw kansen in
de maatschappij, door middel van uw kwaliteiten, vergroten.

Stephanie Wondel
Mijn naam is Stephanie Wondel.
Ik ben de projectassistent van het nieuwe project.
Ik ondersteun de projectmedewerkers. Als zij in gesprek of afwezig
zijn, zult u mij aan de telefoon krijgen.
Ik heb elders al ervaring met soortgelijke werkzaamheden opgedaan.
Dit project is weer een nieuwe uitdaging voor mij, waarin ik samen met
de andere projectmedewerkers en natuurlijk de projectleidster een doel
heb om te realiseren.
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Advertentie uitgezet bij 29 detacheringsbureaus:
De afdeling Werk van de gemeente Schiedam wil haar klantenbestand terugbrengen.
Zij wil dit doen door middel van een projectmatige aanpak.
Onder meer als gevolg van de hoge caseload van klantmanagers hebben klanten met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt de afgelopen periode minder aandacht gekregen.
De caseload van de huidige klantmanagers bestaat uit 120 klanten. Op basis van een grove schatting zijn dit
50 klanten ‘werk’ en 70 klanten ‘sociale activering’.
De caseloads zullen nu conform de aangegeven schatting worden gesplitst.
Ten behoeve van de klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (‘sociale activering’) zoeken wij:

8 ervaren klantmanagers op detacheringbasis
voor 32-36 uur per week voor de (project-)duur van één jaar
van 01 september 2008 tot 01 september 2009
Functie
•
realiseren van maximale uitstroommogelijkheden,
•
indien arbeidsparticipatie (nog) niet mogelijk is, is maatschappelijke participatie het doel
•
verhogen van het aantal noodzakelijke trajecten
•
beperken vroegtijdige beëindiging van trajecten
•
intensiveren contactmomenten met de klant
•
een duidelijke regievoering op de reeds lopende en nieuwe trajecten
•
intensief samenwerken en afstemmen met de bestaande contractpartners
•
rapporteren over de resultaten en de voortgang van de individuele trajecten
Profiel
• HBO werk- en denkniveau
• ruime kennis en ervaring met het werkveld en de problematiek van de doelgroep
• kennis van de arbeidsmarkt en -instrumenten
• kennis van relevante wet- en regelgeving en van voorliggende voorzieningen
• klantgerichte instelling met een zakelijke, resultaatgerichte houding
• empathisch, diagnostisch en analytisch vermogen
• uitstekende communicatieve vaardigheden
• ondernemende en proactieve instelling
• kennis van en affiniteit met geautomatiseerde systemen (GWS, PKO, SUWI, PIV, Corsa)
Competenties
Voor een uitgebreid competentieprofiel verwijs ik naar de bijlage.
Selectie
De selectiegesprekken zullen niet plaatsvinden via de geëigende kennismakingsgesprekken, maar
kandidaten dienen zelf (b.v. door middel van een presentatie of anderszins) aan te tonen dat zij over de
bijgevoegde competenties beschikken.
De selectie van bureau(s) zal plaatsvinden op basis van het aantal te leveren kandidaten die aan het
competentieprofiel voldoen, uiterlijk 01 september beschikbaar zijn en voor het aangegeven aantal uren.
Gedurende de looptijd van het traject is er een vast contactpersoon beschikbaar.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over dit uitdagende project en de kandidaten die wij zoeken, kunt u contact opnemen
met mevrouw Marlé Nijhuis, extern projectleider, kwartiermaker, leidinggevende en
resultaatverantwoordelijke, telefoonnummer 06 – 511 60 892 of m.nijhuis@schiedam.nl
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KERNCOMPETENTIE

DEFINITIE

Persoonlijke eigenschappen
Autonomie

Eigenschappen van de persoon die stabiel zijn en in de persoonlijkheid van de kandidaat zijn opgesloten
Beschikt over denkkracht en visie waardoor de betrokkene inventief is, kan regisseren, beslissingen neemt en proactief kan handelen

Emotionele stabiliteit

Blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan veranderende omgevingen, taken, verantwoordelijkheden of mensen; blijft hierbij kalm en houdt het
overzicht

Emotionele capaciteit (EQ)

Legt vlot en effectief contacten en onderhoudt contacten met anderen ten dienste van het werk; begeeft zich gemakkelijk in allerlei gezelschap

Attitude

Dit is een basishouding van een persoon die in werkzaamheden en gedrag tot uiting komt

Klantgerichtheid

Onderzoekt de wensen en behoeften van de klant en laat zien vanuit dat perspectief te denken en te handelen

Initiatiefrijk

Zoekt kansen en neemt daarop actie. Handelt liever op eigen initiatief dan dat hij passief afwacht

Resultaatgerichtheid

Richt handelingen en besluiten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten

Empathisch

Laat in het contact merken de gevoelens, houding en motivatie van anderen te onderkennen en daarvoor open te staan. Begrijpt de eigen invloed op anderen en
houdt hier rekening mee

Persoonlijke vaardigheden
Communicatief

Kundig om een vooraf gesteld doel in de praktijk op behendige (efficiënte) en bekwame (kwalitatieve) manier te realiseren
Kan ideeën en informatie in heldere en correcte taal communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen

Overtuigend/inspirerend

Kan ideeën, standpunten en plannen zó overtuigend bij anderen naar voren brengen dat zij, ook na aanvankelijke twijfels, daarmee instemmen

Organiseren

Kan de voor een plan benodigde mensen en middelen identificeren en verwerven en ze zodanig inzetten dat de beoogde resultaten effectief worden bereikt

Reflecteren

Is in staat om situaties of gedrag in zijn context te beschouwen en van een afstand te evalueren om zonodig veranderingen in gedrag of acties aan te brengen

Confronteren

Is in staat om de klant, collega’s of instanties standpunten voor te leggen die haaks staan op hun zienswijze en kan conform het standpunt handelen

Kennis
Wet & Regelgeving

Medewerker is op de hoogte van wat men weten moet
Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren; benut deze kennis effectief voor de
eigen functie of organisatie

Arbeidsmarkt

Heeft inzicht in de regionale arbeidsmarkt en haar werking

Werking van de
Reïntegratiebedrijven

Heeft inzicht in de kwaliteiten en manier van werken van reïntegratiebedrijven op de markt

ICT

Kan werken met de binnen de afdeling Werk toegepaste sofware, informatiesystemen en communicatiemiddelen
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ANALYSE KLANTENBESTAND
waarvan uitgestroomd
Per 23-03-2009

401

44

Mannen

166

22

Vrouwen

235

22

6

0

23 - 30 jaar

48

5

31 - 40 jaar

133

14

41 - 50 jaar

138

15

76

10

Leeftijd:
< 23 jaar

> 50 jaar
Uitkeringsduur WWB:
0 - 1 jaar

35

1 - 2 jaar

64

15

2 - 3 jaar

45

11

3 - 5 jaar

96

7

6 - 8 jaar

33

6

8 - 10 jaar

47

4

10 - 15 jaar

49

15 - 20 jaar

27

20 - 30 jaar

5

> 30 jaar

0

1

WWB-norm:
alleenstaande

194

21

alleenstaande ouder

133

17

74

6

postcode 3118

53

6

postcode 3119

106

14

gehuwd

Nieuwland:
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RESULTATEN EN MANAGEMENTINFORMATIE PER 09 MAART 2009

Beschrijving werkproces re-integratieladder
Voor het project ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ is een nieuw werkproces gebouwd wat uit
verschillende fasen bestaat, de zgn. re-integratieladder.
(De tot nu toe gebruikte werkprocessen bestaan slechts uit één fase waardoor steeds een nieuw werkproces nodig
is om de voortgang van een traject op termijn te kunnen blijven volgen.)
Doordat voor de duur van het gehele project slechts sprake is van één werkproces per klant, blijft de
werkvoorraad van de projectmedewerkers overzichtelijk en hanteerbaar. Hierdoor maakt de re-integratieladder
het mogelijk om volledig de focus te leggen op de inhoud van het werk en de voortgang van de klant.
De verschillende fasen van het nieuwe werkproces komen overeen met de treden van de re-integratieladder.
Steeds wanneer iemand een volgende fase van het werkproces bereikt, klimt hij op de re-integratieladder.
Het werkproces start met de fase ‘caseload’, de eerste trede van de re-integratieladder. In deze fase wordt kennis
gemaakt met de klant en wordt een diagnose gesteld op basis waarvan samen met de klant een plan van aanpak
wordt gemaakt. Een voorbeeld van een plan van aanpak is het aanmelden van de klant bij een re-integratiebedrijf
voor een traject voor sociale activering. Op het moment dat dit traject na de intakefase door het reintegratiebedrijf ook daadwerkelijk start, wordt het werkproces in een volgende fase gezet (in dit voorbeeld in de
fase ‘sociale activering’) en klimt de klant dus een trede op de re-integratieladder.
Voor dit voorbeeld wordt verondersteld dat het doel van het traject voor sociale activering is, dat de klant na
afloop van dit traject, of indien mogelijk eerder, kan worden bemiddeld naar regulier werk. Op het moment dat
de klant bemiddeld kan worden naar regulier werk, kan hiervoor een beroep gedaan worden op de werkmakelaar
die de contacten met werkgevers onderhoudt. De klant wordt aangemeld voor een traject bij de werkmakelaar,
het werkproces wordt in een volgende fase gezet (de fase ‘werkgeversbenadering’) en de klant klimt opnieuw
een trede op de re-integratieladder.
De laatste fase van het werkproces, dus de hoogste trede op de re-integratieladder, is de fase ‘uitstroom’. Dit
punt wordt bereikt op het moment dat een klant door zijn klim op de re-integratieladder doorstroomt naar werk,
waardoor de uitkering kan worden beëindigd. Dit kan zowel gesubsidieerd als regulier werk zijn.
Uit het Management Informatie Systeem (MIS) blijkt exact wat de stand van zaken voor het totale
klantenbestand van het project is voor wat betreft de positionering op de re-integratieladder. Ook kan een zelfde
overzicht bekeken worden van het bestand op klantniveau per projectmedewerker.
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Beschrijving Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI)
Binnen het project stellen we ons tot doel om klanten te laten doorstromen naar een hogere trede op de reintegratieladder. Dit is de belangrijkste prestatie-indicator. Deze doorstroming geeft inzicht in de
doeltreffendheid van de interventies die worden ondernomen.
Het streven is namelijk dat de klant het maximale bereikt wat voor hem of haar mogelijk is.
Vanuit het project wordt maandelijks verantwoording afgelegd over de prestatie-indicatoren, de doorstroming op
de re-integratieladder. Deze resultaten worden in beeld gebracht middels de monitor re-integratieladder, een
apart onderdeel van het Management Informatie Systeem (MIS). In deze monitor is de prestatie-indicator
‘doorstroming’, uitgesplitst in een aantal Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI), in beeld gebracht.
De KPI die in de monitor onderscheiden worden zijn de volgende:
10% van de klanten stroomt door naar de werkgeversbenadering.
10% van de klanten neemt deel aan Work First.
10% van de klanten stroomt door naar gesubsidieerde arbeid of vrijwilligerswerk.
60% van de klanten zit op een sociaal activeringstraject.
10% valt uit en wordt schriftelijk onderbouwd overgedragen naar Inkomen. Hierbij wordt gemotiveerd waarom
deze klant niet geactiveerd kan worden en hoe de verwachtingen voor de toekomst zijn.
In de monitor wordt zichtbaar wat de actuele stand van zaken is ten aanzien van de KPI. De resultaten worden
weergegeven in aantallen klanten en in een percentage van het totaal aantal klanten dat zich op de reintegratieladder bevindt. Door middel van een groen vinkje of een rood kruisje wordt aangegeven of we met de
reeds behaalde resultaten op schema liggen om de gestelde einddoelen van het project te bereiken.
Uitstroom uit de re-integratieladder, dus beëindiging van de uitkering, is voor het project geen prestatieindicator. Dit is een gevolg van de KPI en kan gezien worden als de meest positieve score.
Waar we dus in de monitor (zie blz. 20) (nog) niet op alle onderdelen een groen vinkje scoren, wordt dit
ruimschoots gecompenseerd door de behaalde uitstroom (ruim 10%), hetgeen geen vooraf benoemde
prestatie-indicator voor deze doelgroep binnen de projectperiode was.
In de monitor is verder door middel van een cirkel weergegeven welke klantprofielen op de re-integratieladder te
onderscheiden zijn en in welke aantallen en verhoudingen deze aanwezig zijn. Aan elke trede van de reintegratieladder is een bepaald klantprofiel gekoppeld.
Een klantprofiel is een omschrijving van de eigenschappen en kenmerken van een klant of groep klanten. Bij het
opstellen van klantprofielen gaat het om het gebruik van criteria die bepalend geacht worden voor de reintegratiemogelijkheden en arbeidsmarktkansen van een klant zoals:
• persoonskenmerken
• beroepsperspectief
• competenties van een klant
• gedrag van een klant
• motivatie van een klant
Kortweg kan worden gesteld dat een laag klantprofiel aangeeft dat iemand een korte afstand tot de arbeidsmarkt
heeft. Hoe hoger het klantprofiel, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt.
Omdat het klantprofiel in twee fasen van het werkproces niet relevant is, namelijk de fasen ‘caseload’ en
‘uitstroom’, zijn deze apart in de cirkel opgenomen. In deze groepen kunnen alle klantprofielen theoretisch
vertegenwoordigd zijn.
Tot slot is in de monitor een overzicht opgenomen met de gemiddelde doorlooptijd in dagen per trede van de reintegratieladder. Uit dit schema blijkt hoe lang klanten zich gemiddeld op een bepaalde trede van de reintegratieladder bevinden.
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Specificaties uitstroom, instroom, aanmeldingen contractpartners/activiteiten en
terugplaatsingen:

Totaal overzicht van het aantal Aanmeldingen per Traject:
Naam Traject:
AOB-Compaz
First Train
FITh
CWI- Instrument
klanten met parttime baan
Schiewerk
Succesbuffet
werkmakelaar
WSW-indicatie
UITSTROOM
overdrachten naar inkomen
overdrachten vanuit werk/inkomen/inburgering
overdracht naar Inburgering

Aantal: Verwerkt tot en met:
82
09-03-2009
17
09-03-2009
49
10-03-2009
5
09-03-2009
14
09-03-2009
7
09-03-2009
18
09-03-2009
35
09-03-2009
2
09-03-2009
41

09-03-2009

48
106
4

09-03-2009
09-03-2009
09-03-2009
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Datum uitstroom:
17-10-2008
23-08-2008
25-06-2008
01-11-2008
23-10-2008
30-09-2008
04-09-2008
01-10-2008
01-10-2008
20-10-2008
01-08-2008
24-09-2008
03-11-2008
24-11-2008
20-11-2008
01-11-2008
31-10-2008
31-10-2008
17-11-2008
30-09-2008
05-01-2009
15-12-2008
08-12-2008
01-10-2007
01-01-2009
01-01-2009
09-12-2008
03-10-2008
01-01-2009
15-01-2009
16-01-2009
06-01-2009
06-01-2009
10-02-2009
16-02-2009
02-02-2009
18-08-2008
03-01-2009
17-02-2009
17-02-2009
02-03-2009

Reden:
4x niet verschenen zonder bericht
gezamenlijke huishouding
verhuizing
verloning BGS
werkaanvaarding
huwelijk
rechtmatigheid
werkaanvaarding
gezamenlijke huishouding
verloning BGS
rechtmatigheid
verhuisd
rechtmatigheid
werkaanvaarding
verhuizing
werkaanvaarding
verhuizing
verloning BGS
gezamenlijke huishouding
niet woonachtig op adres
verloning BGS
werkaanvaarding
via handhaving beëindigd
werkaanvaarding
werkaanvaarding partner
Wajong
niet tijdig indienen van documenten
detentie
gezamenlijke huishouding
verhuizing
werkaanvaarding
werkaanvaarding
verhuizing
werkaanvaarding
verloning BGS
werkaanvaarding
vermoedelijke werkaanvaarding
vertrokken naar buitenland
vertrokken naar buitenland
werkaanvaarding
verloning BGS
Totaal aantal 41
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Uniforme werklijst, waardoor ook de voortgang gevolgd kan worden van klantsituaties, waarin nog geen stappen geëffectueerd zijn in het werkproces:
Naam
projectmedewerker

Actuele situatie /
acties

Clientnr Naam

Opmerkingen

Aanvang
CWI

ID

Ontheffing Rapportage Afspraak KP

WP

Heden
KP

WP

Traject

M/V

Geb.datum Gezinssituatie Partner Kinderen WWB

Overgedragen /
beëindigd
AOB
aanvraag
Aanmelding
Fith
Aanmelding Succesbuffet
Aanmelding First Train
Aanmelding Workfirst
CWI
instrument
WSW
Aanmelding werkmakelaar
Werkt
parttime
terug naar Inkomen
uitstroom
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Visualisering van onze projectresultaten:
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Onze eigen empowermentinstrumenten:
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Aanpak granieten WWB-bestand in Schiedam
Kennisproduct - verrijkingsniveau 3
www.interventiesnaarwerk.nl

(INW)

12 maart 2009
Marlé Nijhuis (gemeente Schiedam)
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1.

Aanleiding

Vaak weten we maar weinig van de effecten van de vele interventies die in de praktijk van alledag
worden toegepast. Schiedam heeft de overtuiging dat haar aanpak voor het granieten WWB-bestand
succesvol is. De bruto uitstroomresultaten spreken klare taal. Vanuit andere gemeenten bestaat er dan
ook belangstelling voor de Schiedamse aanpak.
Veel van wat er in de Schiedamse aanpak gebeurt, ligt besloten in de hoofden van de medewerkers die
het uitvoeren en is niet geëxpliciteerd. Zij verrichten in het kader van deze interventie handelingen en
maken keuzes om een bepaald doel te bereiken. Om het succes beter aantoonbaar en herhaalbaar te
maken en mogelijk zelfs te verbeteren, voert Schiedam een aantal systematische stappen uit die de
bewijskracht van de effectiviteit van de aanpak verder vergroten.

Fase 1: Beschrijving
In de eerste plaats is in een workshop met professionals de Schiedamse aanpak op gestructureerde
wijze beschreven. Zo is vastgelegd wat het doel van de interventie is, voor welke doelgroep de
interventie bestemd is en wat de aanpak is en welke randvoorwaarden daarbij belangrijk zijn.

Fase 2: Theoretische onderbouwing
In deze tweede fase wordt door middel van een theoretische onderbouwing aangegeven op welke
wijze de interventie de gewenste uitkomst bij de doelgroep bereikt. Niets is immers zo praktisch als
een goede theorie. Het gebruiken van zo’n theorie als uitgangspunt en toetsingsmiddel voor de
gehanteerde aanpak is een volgende stap in de bewijsvoering voor effectiviteit. De theorie creëert een
gemeenschappelijke taal voor diagnostiek en interventie en legt ook uit waarom de interventie voor de
ene groep geschikt is en voor een andere niet.
De interventietheorie vormt de lijm tussen de elementen van de aanpak zoals beschreven. Deze geeft
aan waarom en hoe de bedoelde interventie bij de beoogde doelgroep tot de gewenste uitkomsten leidt
en maakt aannemelijk dat de interventie effectief is. De theorie beschrijft dus het causale verband
tussen de interventie en de gewenste uitkomsten. Deze theorie is afkomstig uit de wetenschap (en dat
kan een veelheid van disciplines zijn of combinaties daarvan). De theorie moet in ieder geval licht
werpen op de vraag welke factoren bij het granieten bestand in het kader van de werkloosheid in het
spel zijn en hoe de interventie daarop ingrijpt. De interventie theorie c.q. het samenstel van theorieën
biedt een logisch consistente opbouw van 5 hoofdelementen:
1. Kenmerken van de doelgroep
a. Wat is het probleem dat centraal staat? Welke mechanismen en factoren veroorzaken het
probleem, houden het in stand of verergeren het?
b. Welke doelen worden gesteld?
2. Doel en aanpak van de interventie
a. Welke doelstellingen zijn er?
b. Wat is wel en wat is niet beïnvloedbaar?
c. Welke beïnvloedbare zaken worden daadwerkelijk beïnvloed en met welk specifiek doel?
d. Hoe worden deze zaken beïnvloed?
e. Wat zijn eventuele barrières die als contra-indicatie voor de aanpak gelden?
3. De uitkomsten
4. De algemene bejegeningaspecten
5. De organisatorische randvoorwaarden
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Het gaat er vervolgens om aan te geven op welke kenmerken van de klant of diens situatie de
interventie is gericht en waarom dat zo is. Voorts gaat het er om aan te geven hoe men denkt deze
factoren te beïnvloeden. In feite gaat het eerst om de ontstaanstheorie – hoe ontstaat langdurige
werkloosheid en waardoor wordt dit veroorzaakt en/of in stand gehouden of verergerd. Vervolgens om
de interventietheorie waarin men aangeeft wat en hoe men wil veranderen. Welke factoren zijn
beïnvloedbaar en welke niet? Hoe worden deze beïnvloed en gebeurt dit met algemene of specifieke
dienstverlening?

Fase 3: Vaststellen doelbereik
De volgende stap is dan het vaststellen of de gewenste veranderingen zijn bereikt, of van te voren
gestelde doelen zijn bereikt en of de klanten aangeven er iets aan gehad te hebben. Dat betekent dat er
gemeten moet worden. Ten slotte wordt bezien of het causale bewijs geleverd kan worden dat deze
interventie en niets anders heeft geleid tot de gewenste uitkomsten. Dan kan gesteld worden dat onder
de juiste condities deze interventie bij de doelgroep de gewenste en voorspelde uitkomsten oplevert.
Deze manier van werken en onderbouwen dicht het gat tussen ‘niets weten’ en ‘alles weten’. Voor
deze fase doen wij in het slot aanbevelingen.
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2.

Klantkenmerken

2.1.

Het granieten bestand in Schiedam

Het granieten WWB-bestand in Schiedam bestaat uit mensen die vaak al meer dan twee jaar niet
werken. Vaak participeren zij niet of onvoldoende. Zij leveren niet hun maximale bijdrage aan de
samenleving door hun kwaliteiten op bevredigende wijze voor henzelf en voor de samenleving in te
zetten. Aanvankelijk werden in Schiedam twee soorten klanten geduid. Deze indeling is echter
doorgeëvolueerd naar een model met een differentiatie gebaseerd op zes onderliggende dimensies.
De oorzaak van niet participeren blijkt namelijk nauwkeuriger te diagnosticeren aan de hand van de
mate van empowerment4 van deze klanten. Empowerment heeft te maken met het gevoel controle te
hebben over je eigen situatie, vertrouwen in je eigen capaciteiten om iets te bereiken en het gevoel, dat
wat je wilt bereiken ook bij je past, dat je er zelf voor kiest. Het granieten WWB-bestand heeft deze
zelfregie dus onvoldoende, waardoor deze mensen niet of onvoldoende participeren. De causale relatie
tussen scores op de verschillende dimensies van empowerment én de mate van participatie is
wetenschappelijk gefundeerd5.
Wie (opnieuw) wil instromen in de arbeidsmarkt moet gemotiveerd zijn en in staat om zelf de regie te
voeren. Dit heeft te maken met empowerment. Empowerment leidt tot een grotere autonomie, tot het
maken van eigen, zelfstandige keuzes en daarmee tot een toegenomen slagingskans om op eigen
kracht weer in de maatschappij op maximaal niveau te kunnen participeren. Op grond van deze
hypothese is het van belang om op zoek te gaan naar heldere en concrete definities van dit vage
containerbegrip en hoe het in de dagelijkse re-integratiepraktijk vorm krijgt.
In het (EQUAL) project VrijBaan is gekeken naar de
individuele empowerment van een persoon.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat empowerment
zes karakteristieke componenten bevat, die de basis
vormen voor het individuele empowermentprofiel:
7. Competentie. Vertrouwen in eigen vaardigheden om
een bepaald doel te bereiken;
8. Zelfbeschikking. Vaardigheid om zelfstandig keuzes
te maken en het gevoel controle te hebben over je
eigen situatie;
9. Impact. Het gevoel dat gemaakte keuzes invloed
hebben op je leven, dat je invloed hebt op je rol in de maatschappij;
10. Betekenis. Het werk ervaren als iets zinvols, dat aansluit bij je eigen opvattingen en waarden en
het gevoel dat keuzes in het re-integratietraject betekenis hebben;
11. Positieve identiteit. Een positief zelfbeeld, waarbij men problematiek op een realistische manier
accepteert en er ruimte is voor andere zaken;
12. Groepsoriëntatie. Het besef dat er altijd sprake is van onderlinge afhankelijkheid waarbij
samenwerking met anderen nodig is.
Empowerment is dynamisch en kan in de loop van de tijd veranderen, bijvoorbeeld door persoonlijke
ontwikkeling, (levens)ervaring of training. Zo kan een empowered persoon door bepaalde
omstandigheden weer terugglijden in oud gedrag.
4

De term ‘empowerment’ staat voor zelf de regie nemen over je leven. Dit begrip is internationaal uitgewerkt
en gevalideerd in o.a. het Equal - Request Programma van Vrijbaan. Zie www.vrijbaan.nl
5
Equal - Request Programma van Vrijbaan. Zie www.vrijbaan.nl
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Een voorbeeld van een individueel empowermentprofiel is het spinnenweb, dat ontstaat door een
individu langs de zes dimensies6 te leggen:
In Schiedam bleek dat de professionals zich konden herkennen in deze zes hoofddimensies. Hoewel in
de empowermentmethodiek van Vrijbaan de zes dimensies uitgewerkt zijn in verschillende
vragenlijsten, zijn deze in de huidige Schiedamse praktijk niet aanwezig. Voor zover er in Schiedam
sprake is van diagnosestelling volgens deze zes hoofddimensies, blijft deze dus impliciet.

2.2.

Kernproblemen

Hoewel elk individu zijn eigen (impliciete) empowermentprofiel heeft en op zijn eigen wijze
langdurig werkloos is, spelen verschillende in stand houdende factoren een rol. Er is zeker sprake van
een algemeen, gemeenschappelijk, probleem.
Onvoldoende empowerment
Het zittend bestand in Schiedam heeft vooral een gedragsprobleem. Zij vertonen afhankelijk gedrag en
voeren geen regie over het leven. Veel klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn eraan
gewend geraakt dat derden (maatschappelijke professionals zoals de sociale dienst, ouders) voor hen
besluiten. Zij hebben met andere woorden geleerd afhankelijk te zijn; dat anderen hun problemen wel
oplossen. Hierdoor is het zelf initiatief nemen richting een (financieel) zelfstandig bestaan vaak
afgeleerd. Klanten zijn het zó gewend dat voor hen besloten wordt, dat zij de regie over hun eigen
ontwikkelgang en soms zelfs over hun eigen autonomie verloren zijn. Deze klanten ontwikkelen zich
niet (meer), nemen geen initiatieven (meer) om hun eigen situatie te verbeteren, om productieve
relaties met anderen aan te gaan. Zij nemen geen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag.
Dit gedrag is aangeleerd. Het wordt niet gezien als een persoonlijkheidskenmerk (bijvoorbeeld luiheid,
onhandigheid, geringe intelligentie), maar het wordt begrepen als het gevolg van een onbedoeld
leerproces. De overheid is daar in zekere zin debet aan, door achterstallig onderhoud te laten bestaan.
Klanten werden soms lange tijd niet gesproken. Daarnaast werden klanten voorheen anders benaderd.
Jarenlang zijn zij benaderd vanuit verplichtingen en is hen actief het gevoel gegeven dat 'wij bepalen
6

Deze zes dimensies zijn ontstaan uit internationaal onderzoek. Verschillende manieren van kijken in de
verschillende praktijken naar empowerment van klanten bleken terug te brengen te zijn tot zes hoofddimensies.
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wat goed voor u is en wat u gaat doen'. Een andere manier van benaderen is vaak nodig voor
verandering van het gedrag van de klant.
Inmiddels heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de heersende maatschappelijke moraal. Richtte
sociale zekerheid zich aanvankelijk op geld/levensonderhoud, de omslag naar begeleiden naar
werk/re-integratie is nog relatief jong. Binnen de vigerende opvatting staat werk nu zelfs bovenaan.
Het is goed voor lichaam en geest, werken voorkomt ook een hoop problemen. Deze omslag is het
granieten bestand vaak ontgaan. Deze klanten komen voor een uitkering. Zij moeten echter aan het
werk of participeren.
Tegen deze achtergrond hebben deze klanten dus een gedragsprobleem. Zij moeten het heft in eigen
hand gaan nemen, initiatieven ontplooien, werknemersvaardigheden opbouwen, effectief zoekgedrag
ontwikkelen en hun kwaliteiten inzetten.
Concluderend
Klanten uit het granieten bestand participeren niet of onvoldoende. Gebrek aan zelfregisserend gedrag
gecombineerd met comfortgedrag of zware bijkomende problematiek is het probleem dat de
werkloosheid of het niet participeren in stand houdt. Wie wil meedoen, moet gemotiveerd zijn en
bereid zijn actief zelf de regie te nemen. In hoeverre iemand in staat is dat te doen en deze
regisseursrol te vervullen, heeft te maken met empowerment, met ‘innerlijk leiderschap’ dat motiveert
en ruimte schept voor verandering. Het ontbreekt het granieten bestand o.a. aan empowerment.
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3.

Doelstellingen

Klanten worden in Schiedam – overigens impliciet- gediagnosticeerd op de zes componenten van
empowerment. Daar waar tekorten zijn, wordt op de specifieke dimensie aan versterking gewerkt. Dit
met twee doelen.

3.1.

Participatie als uitkomst

De doelstelling van de Schiedamse aanpak daarbij is: klanten uit het granieten bestand op duurzame
wijze in de Schiedamse samenleving te laten participeren, zo hoog mogelijk (uitgaande van de
capaciteit van de individuele klant) op de re-integratieladder.

3.2.

Versterking van empowerment als doel voor gedragsverandering

Empowerment is het middel om tot de gewenste gedragsverandering te komen, die weer leidt tot
participatieverhoging.
Wat betekent dit concreet in termen van gewenst (eind)gedrag?
Een empowered persoon heeft vertrouwen in de eigen vaardigheden om een bepaalde taak tot een
goed einde te brengen en heeft het gevoel controle te hebben op de eigen situatie en maakt zelfstandig
keuzes omtrent het eigen leven. De empowered persoon wordt naar zijn idee serieus genomen en heeft
het gevoel invloed te hebben op belangrijke besluiten over hem. De keuzes die de empowered persoon
maakt, zijn voor hem betekenisvol, dat wil zeggen dat ze aansluiten bij de waarden, opvattingen en
gedragingen eigen aan hem en hij voert taken uit die voor hem betekenisvol zijn. De empowered
persoon heeft de eigen beperkingen realistisch geaccepteerd en heeft niet het gevoel dat de eigen
beperkingen het eigen leven domineren. Tenslotte beseft de empowered persoon dat er in situaties
waarin men verkeert, altijd sprake is van een onderlinge afhankelijkheid waarbij samenwerking met
anderen nodig is.
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4.

Aanpak: de werkende bestanddelen

4.1.

Diagnose leidt tot individuele aanpak
Van elke klant wordt -zij het impliciet- een denkbeeldig
empowermentprofiel opgesteld.
Op basis daarvan worden betrokkenen specifiek individueel
begeleid om individueel geconstateerde ‘tekorten’ op te heffen.
Dit volgens een aanpak met werkende bestanddelen, die hieronder
worden uitgewerkt.

4.2.

Werken aan en vanuit vertrouwen

De vertrouwensrelatie tussen de klant en de klantmanager is in de Schiedamse benadering een
belangrijk -zo niet het belangrijkste- werkend bestanddeel om de klant van punt A naar punt B te
motiveren. Vertrouwen is een noodzakelijke voorwaarde om effectief te werken aan de zes dimensies
van empowerment.

Punt A

Punt B

Roos van Leary

Vaak vertrekt de klant vanuit punt A, vanuit een afstandelijke houding, met ontwijkend gedrag, zeker
ook ten opzichte van de dienstverlening van de klantmanager. Die moet eerst alles doen om de
mentale afstand te verkleinen en aan verbinding te werken. De klantmanager vertrekt daarbij vanuit
een ‘boven’ houding en neemt de regie om aan de juiste vertreksituatie te werken: punt B. Dit is een
productieve verbinding die getypeerd kan worden als een beetje ‘boven’ (regie houden vanuit
dienstverlening, klant kan zich niet onttrekken) en vooral ‘samen’ (actief helpen zelfredzaam te
worden om uiteindelijk maximaal te participeren).
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4.3.

Werken vanuit mogelijkheden klant

Om te werken aan de dimensie van de Empowermenttheorie ‘Competentie: Vertrouwen in eigen
vaardigheden’, werken de klantmanagers in Schiedam vanuit de stellingname dat elk mens iets kan.
Een belangrijk werkend bestanddeel van de Schiedamse aanpak is de focus op de mogelijkheden van
de klant. Op deze manier kan elke klant door te participeren een persoonlijke maatschappelijke
bijdrage leveren. Er zijn ook klanten die niet bereid zijn een maatschappelijk gewenste bijdrage te
leveren. Zij zitten bijvoorbeeld reeds in een eigen circuit, waarin zij in hun eigen ogen wel al een
bijdrage leveren. De samenleving stelt die bijdrage (bijvoorbeeld zwart werken) echter niet altijd op
prijs. Of de bijdrage is veel minimaler dan mogelijk. In zulke gevallen wordt ook vanuit de
mogelijkheden van de klant gedacht, maar is het kader van de wet naar gewenste participatie een
belangrijk werkend bestanddeel. Het gaat dan om de focus op het nakomen van afspraken en het
desnoods werken met maatregelen. In het gesprek kan er gezocht worden naar sterke kanten,
kwaliteiten en mogelijkheden van de klant.
Bij een eenmaal gevonden perspectief, gaat het erom de klant te motiveren daadwerkelijk die kant op
te gaan bewegen, door deze het individuele voordeel te laten zien van positieve veranderingen.

4.4.

Pragmatisch omgaan met belemmeringen

Sommige klanten hebben een verslavingsproblematiek, schulden of psychische problemen. In de
Schiedamse aanpak worden die niet weggemoffeld door enkelzijdig op de mogelijkheden van de klant
te focussen, maar juist serieus genomen. Vaak is een klant aan het begin van zijn traject onvoldoende
empowered (op meerdere dimensies) om deze zelf op te lossen. Daarom neemt de klantmanager in
zulke situaties vaak het voortouw. Op die manier laat deze zien de helpende hand te bieden. En hij kan
zo ook wat terugvragen. Dit is een manier om langzaam invloed te kunnen uitoefenen op de klant.
Omdat er grenzen aan de tijdsbesteding zitten, heeft de klantmanager de regie op het uitoefenen van
die invloed. De klantmanager is niet altijd de uitvoerende. Het kan bijvoorbeeld belangrijk zijn om
mee te gaan naar de schuldhulpverlening. Of om mee te gaan naar een wegloophuis of een andere
opvang. In zulke gevallen is dat meegaan door de klantmanager veelal uitbesteed aan de
gecontracteerde re-integratiebedrijven. Door het voeren van een goede en proactieve regie wordt de
continuïteit bij overdracht en gedurende het traject gewaarborgd.

4.5.

Coalitievorming

Om te werken aan de dimensie van de Empowermenttheorie Groepsoriëntatie (het besef dat er altijd
sprake is van onderlinge afhankelijkheid waarbij samenwerking met anderen nodig is), heeft Schiedam
een eigen methodiek vormgegeven: coalitievorming.
Aan het begin bij punt A toont de klantmanager vooral initiatief, is open en werkt aan verbinding.
Zeker door pragmatisch om te gaan met echte urgente problemen van de klant. Op die manier wordt
aan het WIJ gewerkt. Daarmee staat de klant niet meer alleen, maar is er een eerste houvast gecreëerd
met daadwerkelijke positieve waarde voor de klant.
In principe is de methodiek gericht op de individuele klant. Hoewel deze dus niet gericht is op zijn
sociale omgeving (buurt/gezin/familie), wordt er wel rekening gehouden met een sociale omgeving die
bijvoorbeeld onvoldoende steun biedt. In zulke gevallen kunnen (zorg)trajecten worden ingezet
(inkomensondersteuning, gezondheid, etc.).

MET KOMPAS KOERSEN NAAR EIGEN KRACHT

52

4.6.

Klant steeds meer verantwoordelijkheid geven

Om te werken aan de dimensie bevordering groepsoriëntatie van de Empowerment-theorie, hanteren
de professionals in Schiedam een specifiek verloop in de initiatiefverdeling tussen zelf doen en laten
doen. Ligt de initiatiefverdeling bij punt A op klantmanager/klant op 80%/20%, naar mate de
verbinding vordert, wordt gewerkt naar uiteindelijk 20%/80%. Geleidelijk aan wordt de klant
gevraagd meer te gaan doen (bevordering zelfbeschikking), vanuit de coalitie WIJ (bevordering
groepsoriëntatie). Daarbij ontwikkelt de klant steeds meer zelfredzaamheid (bevordering
competenties) en ervaart dat dit ook daadwerkelijk succes heeft (bevordering impact). Dat levert een
klein beetje extra zelfvertrouwen (bevordering positieve identiteit). Stap voor stap wordt daaraan
gebouwd. Daarbij werkt de ondersteuning door de klantmanager (kan de klant onvoorwaardelijk op
rekenen) als kritische succesfactor. De ondergrens is dat de klantmanager altijd de rol op zich neemt
van vangnet, degene die bereikbaar is in nood, als het even niet lukt, maar altijd gericht op herstel van
het nemen van eigen initiatief door de klant, van het eigen oplossingsvermogen van de klant (en zijn
omgeving).

4.7.

Voordeel zien en angst overwinnen

Om te werken aan de dimensie bevordering impact van de Empowerment-theorie, moeten klanten
vanuit hun huidige situatie rationeel voordeel kunnen zien in een nieuwe situatie. Dat zien van
voordeel is niet voldoende. Om klanten te motiveren het zelf gewenste perspectief daadwerkelijk te
realiseren, is de hierboven beschreven strategie van coalitievorming nodig om angst te overwinnen,
die de verandering emotioneel bij hen oproept. Dit voordeel kan financieel, emotioneel, sociaal, of
fysiek (gezondheid/ gezondheidsbeleving) zijn. Niet iedere klant is overigens zelf direct in staat tot het
rationeel vaststellen van dat eigen voordeel. De klantmanager helpt de klant daarbij. Soms door te
spiegelen (wat gebeurt er als er niets verandert), soms door te verleiden (het perspectief aanlokkelijk
maken door te laten voelen wat er zou gebeuren als er wel wat zou veranderen).

4.8.

Wisselen in interventiediepte

Klanten zullen, afhankelijk van hun individuele empowermentprofiel, per dimensie op een bepaald
niveau moeten veranderen om aan het werk te
(kunnen) gaan of om daadwerkelijk te
Interventiediepten / veranderniveaus
participeren. Dit gewenste veranderniveau wordt
aangeduid met een bepaalde interventiediepte. Als
1. Kennis
het probleem op een specifieke dimensie
overwegend getypeerd kan worden als gebrek aan
2. Vaardigheden
kennis en vaardigheden bij een klant, moet de
3. Gedrag
benodigde interventie zich op opleiding en training
richten. Als het gedrag van de klant het
4. Overtuigingen
hoofdprobleem op een specifieke dimensie vormt,
5. Identiteit
richt de aanpak zich noodzakelijkerwijs op
gedragsverandering. We onderscheiden een zestal
6. Groepsidentiteit
interventiediepten (zie schema). Hoe ingrijpender
het probleem op een specifieke dimensie van empowerment, hoe dieper het niveau waarop de aanpak
gericht moet zijn.
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5.

De aanpak: handelingsmethodieken

Doel: gedragsverandering in termen van empowerment
Fase

Beeldvorming en
relatieopbouw
(verbinding maken)

Doel

1. ‘Foto’ maken van klant en
klantsituatie (zie
diagnoseformulier) en
opstellen individueel
empowermentprofiel zie
opmerkingen blz. 6 en 9:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Competenties
Zelfbeschikking
Impact
Betekenis
Positieve identiteit
Groepsoriëntatie.

2. Verbinding maken: wij
gevoel creëren

Diagnose stellen

3. Mogelijkheden van klant
op re-integratieladder
vaststellen
- mate van zelfredzaamheid vaststellen
- serieuze belemmeringen
in kaart brengen
- kwaliteit sociale context
vaststellen

Methodieken














Open vragen en houding
Geïnteresseerd zijn
Respect tonen
Ruimte geven
Drempel laag houden
Informeren naar actuele of
vroegere dagbesteding
Positieve feedback
Focus op wat goed gaat en
mogelijkheden
Belemmeringen serieus
nemen
Jezelf als persoon laten zien
WIJ gevoel creëren
Direct je meerwaarde laten
zien door oplossing van
essentiële klantproblemen

 Gemeenschappelijk
diagnosemodel
 Ruimte laten voor
voortdurende bijstelling (klant
niet vastzetten)
 Beeld teruggeven aan klant
door samen te vatten
 Toetsen van dit beeld aan de
klant

4. Vaststellen van het
persoonlijk in te zetten
handelingsrepertoire van
de klantmanager
5. Vaststellen wat er nodig is
om einddoel te bereiken
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Plan van aanpak
opstellen en (laten)
uitvoeren

6. Klant zo hoog mogelijk op
de re-integratieladder
krijgen, door:
1. Bevordering competenties
2. Bevordering
zelfbeschikking
3. Bevordering impact
4. Bevordering betekenis
5. Bevordering positieve
identiteit
6. Bevordering
groepsoriëntatie.

a. Coalitie als basis (WIJ)
b. Klant steeds meer zelf laten
doen
c. Individuele coaching klant
d. Plan van aanpak regisseren
e. Gestructureerd werken aan
aanpak op de verschillende
dimensies van empowerment
f. Inschakeling derden
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6.

De randvoorwaarden

6.1.

Het proces

De gemeente probeert de situatie van de klant positief te beïnvloeden door o.a. hem een vast
aanspreekpunt te bieden. Dit is de klantmanager. De klantmanager en de klant kunnen naar aanleiding
van de gesprekken en de mogelijkheden van de klant de vervolgstap bepalen.
Een klantmanager houdt vanaf de intake de regie op de klant. Hij begeleidt de klant door een
voortraject. Daar vindt de beeldvorming plaats en wordt de diagnose gesteld. Indien de uitvalspositie
kansrijk is, wordt in een driegesprek met een geschikt re-integratiebedrijf het plan van aanpak
opgesteld. De klantmanager blijft de klant ook begeleiden tijdens het traject tot de klant is
uitgestroomd naar werk. In die zin vindt geen overdracht plaats.
Een 3-gesprek wordt overigens niet gevoerd bij het opstellen van het trajectplan tussen klant en reintegratiebedrijf. Wel houdt de klantmanager de regie functie. De 3-gesprekken vinden vaak
gedurende het traject plaats, niet bij aanvang.

6.2.

Re-integratiebedrijven en trajecten

De gemeente Schiedam kent twee re-integratiebedrijven die klanten kunnen begeleiden richting werk,
sociale activering en/of vrijwilligerswerk. De gemeente heeft zelf een drietal werkmakelaars in dienst
die voor de klant kunnen bemiddelen naar werk. Daarnaast is er de mogelijkheid om maatwerk te
leveren.
De huidige re-integratietrajecten zijn:
1. Schiewerk: work first, klanten direct aan het werk gezet
2. First Train: leren en werken tegelijk: klanten worden groepsgewijs (32 uur per week
aanwezig) aan licht productiewerk gezet; daarnaast worden zij individueel begeleid en zij
volgen verschillende trainingen.
3. Succesbuffet: voor klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In eerste instantie is het
traject individueel. Er wordt maatwerk geleverd ten aanzien van trainingen of in te zetten
workshops.
4. FITh BV: voor klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij dit traject is er veel tijd
en aandacht voor de klanten. Er zijn zowel mogelijkheden voor individuele begeleiding als
voor groepsactiviteiten.
5. Maatwerktrajecten: voor specifieke situaties kan een gespecialiseerd traject worden
ingeschakeld. Op dit moment is hier echter nog geen concreet gebruik van gemaakt.

6.3. Caseload van 50/70 klanten
De intensiteit van deze aanpak is een belangrijke kritische succesvoorwaarde. De benodigde aandacht
en begeleidingstijd verschilt sterk per klant. Soms gaat alles heel snel met weinig gesprekken, dan
weer zijn er wel meerdere (drie)gesprekken nodig om de zaak op de rails te krijgen. In de praktijk
middelt de benodigde tijd zich uit. Een maximale caseload van 70 is in dit geval mogelijk.

6.4.

Informatiebronnen

Voor een effectieve voorbereiding is het in de Schiedamse aanpak niet altijd logisch om alle dossiers
van tevoren door te nemen en deze informatie ook aan de klant voor te leggen. Sommige klanten
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hebben liever een open gesprek, omdat zij zich ongemakkelijk voelen wanneer alle dossierinformatie
op tafel ligt. Andere klanten voelen zich juist te kort gedaan als blijkt dat de klantmanager het dossier
niet kent.
In de optimale werkwijze bereidt de klantmanager zich wel voor door de systemen (SUWI- net etc.) en
dossiers te raadplegen, maar zelf even in het gesprek te kijken wat het meest aansluit bij de
klantwensen.
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7.

Vaststellen resultaat

7.1.

Einddoel: empowerende gedragsverandering

Doelstelling van de aanpak is te komen tot een gedragsverandering die leidt tot participatie. Om de
gedragsverandering te bereiken stelt de aanpak drie aspecten min of meer expliciet centraal, te weten
• de relatie tussen de klantmanager en de klant,
• het opbouwen, verwerven en behouden van vertrouwen bij de klant in de klantmanager en ten
slotte
• de focus op de mogelijkheden van de klant.
Deze centrale aspecten zijn, evenals de focus op gedragsverandering, in meer of mindere mate ook
zichtbaar en succesvol gebleken interventies in andere gemeenten.
Minder expliciet maar niet minder belangrijk is de rol, positie en persoon van de klantmanager. Deze
maken het mogelijk dat de andere drie aspecten dé centrale aspecten worden én hun bijdrage leveren
aan de gedragsverandering van de klant. Het is het opbouwen en onderhouden van onderling
vertrouwen tussen klantmanager en klant dat de noodzakelijke voorwaarde lijkt te zijn voor de
interventie. Vanwege de centrale positie van dit element is het van belang na te gaan of dit onderdeel
van de interventie voor het totale ‘granieten bestand’ op eenzelfde manier speelt en ook op eenzelfde
manier kan worden ontwikkeld c.q. toegepast.

7.2.

De factor vertrouwen als belangrijk werkzaam bestanddeel

Op dit punt passen twee kanttekeningen ten aanzien van de reikwijdte van deze aanpak voor klanten
binnen het granieten bestand.
De eerste kanttekening betreft het vertrouwen. Het opbouwen en behouden van vertrouwen tussen
twee personen hangt sterk af van hun beider positie en sociale context. Twee gelijkgestemden
vertrouwen elkaar eerder dan twee personen met een geheel verschillend waarden- en normenpatroon.
Dit geldt des te meer wanneer er geen gemeenschappelijke achtergrond, cultuur of andere basis is.
Ook het bestaan van een hiërarchische verhouding is niet per se gunstig voor het doen ontstaan van het
vereiste vertrouwen. Dit kan betekenen dat het opbouwen van de vertrouwensrelatie met de klant niet
alleen in sommige gevallen veel meer tijd kost zoals hierboven terecht staat, maar dat soms ook grote
barrières overwonnen moeten worden.
In de praktijk van het project is volgens de uitvoerders niet gebleken dat er sprake is van een
structureel ‘probleem’. Er zijn geen specifieke groepen (te onderscheiden bijvoorbeeld op basis van
etniciteit) waarbij in de praktijk is gebleken dat er onoverkomelijke problemen zijn bij het opbouwen
van een vertrouwensrelatie. Wel zijn er af en toe specifieke klantmanager-klant-combinaties die
minder gelukkig zijn. Dit ligt dan veelal in de sfeer van een benaderingswijze die niet goed overkomt,
dan wel het ontbreken van een klik met iemand.
Daarnaast zijn er ook situaties denkbaar waarin klanten een dermate stabiel leven hebben opgebouwd
rondom hun uitkering (al dan niet inclusief informeel of zwart werk) dat alle pogingen tot het
opbouwen van vertrouwen spaak lopen en de klant een pantser ophoudt. Met name de tweede
subgroep zou wel eens geheel niet ontvankelijk kunnen zijn voor deze interventie. Of dit ook het geval
is in de praktijk moet uit verder onderzoek blijken. Het is overigens wel mogelijk dat juist deze groep
onder invloed van het frequente en intensieve contact op eigen initiatief de uitkering verlaat. Op basis
van de beschikbare gegevens kan vastgesteld worden dat daarvoor wel enige indicaties aanwezig zijn.7

7

Zo zijn 8 van de 41 beëindigingen gevolg van een verhuizing, terwijl nog eens negen te maken hebben met
zaken als rechtmatigheid, gezamenlijke huishouding en niet woonachtig op adres.
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Samenvattend moet vastgesteld worden dat niet op voorhand vaststaat dat deze aanpak voor alle
klanten uit het granieten bestand zonder meer werkzaam zal zijn. Voor zover dat zo is, is de te
investeren tijd sterk afhankelijk van niet alleen de kenmerken van de klant (wegnemen belemmeringen
van welke aard dan ook kan zeer veel tijd vergen), maar ook van de tijd die nodig is om het gewenste
onderlinge vertrouwen op te bouwen.
Klantmanager wordt zelf ook beïnvloed
De tweede kanttekening betreft de klantmanager zelf. Het model van gedragsbeïnvloeding gericht op
het bereiken van empowerment dat ten grondslag ligt aan de Schiedamse aanpak, gaat uit van de
beïnvloeding van het gedrag van de klant. Maar datzelfde model is uiteraard ook van toepassing op de
klantmanager. Ook zijn gedrag kan beïnvloed worden. Er is immers sprake van het opbouwen van een
relatie tussen beiden. Dat impliceert wederkerigheid: de klantmanager kan ook beïnvloed worden door
zijn klant(en).
De klantmanagers van het project erkennen en herkennen dit aspect en geven aan dat het soms een
dilemma is: enerzijds flexibel zijn en meebewegen met de klant om vertrouwen te wekken en te
krijgen en anderzijds niet meegezogen worden in de behoeften en het gedrag van de klant. Dit vergt
standvastigheid. Daarnaast biedt het regelmatig uitwisselen van ervaringen met collega’s en het
kritisch op elkaars interventies en gedrag reageren én dat ook van elkaar accepteren, een bijdrage aan
het voorkomen van het te zeer meegezogen worden in het gedrag van de klant. Tegelijkertijd kan juist
wel gewenste gedragsaanpassing aan de kant van de klantmanager geëxpliciteerd worden en kan deze
onderdeel uit gaan maken van de verdere ontwikkeling van de aanpak en daarmee van de
professionalisering van de klantmanager.

7.3.

Ondersteunend bewijs uit andere interventies

In de database van www.interventiesnaarwerk.nl staan verschillende interventies die ook gericht zijn
op het zogenaamde granieten bestand. Toch zijn de benaderingen steeds op onderdelen verschillend.
Er zijn weinig onderdelen die in alle interventies teruggevonden kunnen worden. Een aspect dat wel in
meer interventies terugkomt is ’het winnen van vertrouwen van de klant’ of ’het creëren van een
vertrouwensband tussen uitvoerder en klant’. De manier waarop dat gebeurt, is verschillend en ook het
uitgangspunt is verschillend. Zo gaat zeker niet iedere interventie uit van een basaal vertrouwen van de
klantmanager in de ‘goede bedoelingen’ van de klant. Een ander verschil is dat sommige interventies
de nadruk leggen op de individuele benadering van de klant en het opbouwen van een individuele
(vertrouwens)relatie, terwijl andere interventies veeleer een groepsbenadering centraal stellen. Zij
geven de relaties tussen klanten onderling een functie in het opbouwen van zelfvertrouwen bij en door
de klant. Op basis van de verschillende interventies is het (nog) niet mogelijk vast te stellen welk van
deze verschillende benaderingen in welke gevallen beter werkt.
Opvallend is dat sommige interventies praten centraal stellen, terwijl anderen juist uitgaan van het feit
dat de combinatie van werken of activiteiten ontplooien met praten doorslaggevend is om tot een
gedragsverandering te komen. De theorie biedt geen aanknopingspunten om op voorhand vast te
stellen dat één van beide uitgangspunten hét juiste is. Daarom is niet uit te sluiten dat beide kunnen
werken. Vergelijkend effectiviteitonderzoek zou daarover wellicht meer uitsluitsel kunnen geven.

7.4.

Meten effectiviteit Schiedamse aanpak

De Schiedamse aanpak is niet experimenteel ingezet. Een gecontroleerd experiment waarbij
dubbelblind toedeling van klanten plaatsvindt aan deze aanpak én aan een andere aanpak (zoals
bijvoorbeeld WEZM of Springplank; zie INW) of idealiter: geen aanpak, zou de meest geëigende
manier zijn om deze aanpak statistisch te onderzoeken. Er bestaat op dit moment echter nog te veel
politiek gemotiveerde dan wel morele bezwaren tegen een dergelijke onderzoeksopzet. Dat betekent
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dat inhoud en effectiviteit van de Schiedamse aanpak op zichzelf (dus niet in vergelijking met een
andere aanpak) onderzocht wordt.
In de praktijk heeft het team hierin op verschillende manieren voorzien, te weten door een schriftelijk
enquêteonderzoek onder klanten, een beperkt aantal gesprekken met klanten, een beperkt aantal
observaties van gesprekken tussen klantmanagers en klanten en een door INW begeleide
procesevaluatie van de interventie.
De verschillende ingezette onderzoeksinstrumenten wijzen in de richting van een effectieve aanpak.
Deze indicatie komt vooral voort uit het consistente beeld waarvan sprake is. De uitkomsten van het
klantenonderzoek wijzen erop dat de elementen die bedoeld worden als werkzame bestanddelen door
de klanten hoog gewaardeerd worden. Ook de relatief hoge uitstroom duidt op een werkzame aanpak.
Toch past hierbij nog wel een enkele – methodologische én inhoudelijke – kanttekening.
Onderzoekstechnisch moet opgemerkt worden dat de respons in het klantenonderzoek met 28% niet
heel hoog is. Bovendien is over de representativiteit van de respons niets bekend. De
tevredenheidoordelen van de klanten zijn weliswaar erg hoog. Maar globaal gesproken wijken deze
niet heel erg af van uitkomsten van veel andere tevredenheidonderzoeken gericht op reintegratiedienstverlening.
Een tweede onderzoekstechnische kanttekening is dat het de voorkeur had gehad wanneer het
onderzoek onafhankelijk zou zijn uitgevoerd. In onderzoek moet de schijn van belangenverstrengeling
worden vermeden. Dat teamleden het onderzoek hebben uitgevoerd staat op gespannen voet met het
uitgangspunt van onafhankelijkheid. Het ware beter geweest wanneer de gemeente Schiedam het
onderzoek bij een derde partij belegd had. Teamleden hebben het onderzoek overigens niet uitgevoerd
bij eigen klanten.
Ten slotte een inhoudelijke kanttekening bij conclusies ten aanzien van effectiviteit. De effectmeting
in de cijfermatige documentatie heeft betrekking op de bruto effectiviteit van de aanpak. Dat wil
zeggen dat de resultaten niet afgezet zijn tegen de situatie waarin een interventie afwezig is, bij een
vergelijkbare groep klanten. Een dergelijke controlegroepmeting is weliswaar in Nederland vrijwel
uitgesloten, maar het heeft wel tot gevolg dat de gemeten uitstroom én de stijging van klanten op de
re-integratieladder niet zonder meer kan worden toegeschreven aan de inzet van deze aanpak.
Weliswaar is het aannemelijk dat er een relatie is (zie hiervoor), maar het is niet wetenschappelijk
bewezen.
Ten behoeve van de procesevaluatie is de gehanteerde methodiek van kennisgerichte intervisie nieuw.
Deze techniek lijkt beter te voldoen om te komen tot een goede analyse van de inhoud van de ingezette
methodiek dan veel andere evaluatiemodellen. Een goede aanvulling zou kunnen bestaan uit een
combinatie van observaties van klantgesprekken én interviews met klanten. Deze interviews zouden
kunnen plaatsvinden door klanten direct na het gesprek met de klantmanager te interviewen, dan wel
hen direct daarna uit te nodigen voor een interview op een later tijdstip. Dat voorkomt dat interviews
alleen plaatsvinden met klanten die gerespondeerd hebben op de schriftelijke enquête. Dat laatste geeft
namelijk een ongewenste vertekening op de inhoud van de interviews.
Doel van de observaties is vast te stellen wat er precies in de gesprekken gebeurt en welke
veranderingen zich voordoen in de relatie tussen beide actoren. In de interviews wordt niet alleen
gepoogd dat laatste ook te realiseren, maar wordt tevens getracht vast te stellen welke veranderingen
in feitelijk gedrag en overtuigingen (waaronder ook zelfvertrouwen) bij de klant zich hebben
voorgedaan. Langs deze beide wegen wordt nagegaan of de geïdentificeerde werkzame bestanddelen
van de interventie daadwerkelijk de hen toegedichte rol spelen én of de beoogde veranderingen in
gedrag ook zijn vast te stellen.
Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om vast te stellen of de gedragsveranderingen ook geleid hebben tot
meer participatie, maatschappelijk dan wel op de arbeidsmarkt. Om dat vast te stellen kan in de
toekomst ook de participatieladder worden gebruikt op verschillende momenten in het traject. Indien
noodzakelijk kunnen de treden van de participatieladder nader worden ingedeeld. Dit is afhankelijk
van de wijze waarop veranderingen in de mate van participatie in kaart gebracht moeten én kunnen
worden, ten einde de effectiviteit van de interventie te meten.
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Bijlage 1:

Diagnoseformulier Rapportage WWB

Datum gesprek:
1. Personalia

Aanvraagnummer

Klantnummer:

:

Naam en voorletters:

:

Geboortedatum:

:

Telefoonnummer

:

 man



vrouw

2. Woon- en leefsituatie (zijn er belemmeringen m.b.t. een traject richting werk?)
Burgerlijke staat:

:  alleenstaande

 alleenstaande ouder



gehuwd:

Woonsituatie:

:  alleenwonend

 inwonend:



samenwonend:



nee

 nee:



n.v.t.:

 nee:



n.v.t.:

Heeft klant ten lasten komende kinderen
Geboortedata kinderen:

:

Is kinderopvang aanwezig :

:  ja:

Zo ja, naam instantie

:

Is:kinderopvang noodzakelijk

:  ja:

Zo ja, naam basisschool

:

Vormt dit een belemmering vwb arbeidsinschakeling

:  ja

groep :
:  ja



nee

Toelichting woonsituatie:

3. Gezondheid (zijn er belemmeringen m.b.t. een traject richting werk)
Is klant bekend met beperkingen in de gezondheid

:  ja



nee

Zo ja, aard van de beperkingen

:  fysiek



psychisch

Is klant onder behandeling:

:  ja:

 nee:



n.v.t.:

Gebruikt klant medicatie

:  ja:

 nee:



n.v.t.:

Is er sprake van verslaving

:  ja:

 nee:



n.v.t.:

Is er een AOB-advies:

:  ja:

 nee:



n.v.t.:



nee

Vormt dit een belemmering vwb arbeidsinschakeling

:  ja

Toelichting gezondheid:
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4. Ambities m.b.t. werk (motivatie en houding klant t.o.v. werk)
Motivatie t.o.v. werk

:  positief

Heeft klant een sollicitatietraining gevolgd

 neutraal

 negatief

:  ja

 nee

Toelichting ambities:

5. Werkervaring betaald/onbetaald (door klant opgedane werkervaring, niveau en actualiteit)
Gewerkt bij:

Functie:

Periode:

Niveau werkervaring:

:  ongeschoold  geoefend:  LBO

Actualiteit werkervaring:

:  < 1 jaar

 1-3 jaar

 MBO

 HBO/WO

 3-5 jaar  5-10 jaar:  > 10 jaar:

Toelichting werkervaring:

6. Opleidingen (gevolgde opleidingen en cursussen en ambities m.b.t. leren)
Soort opleiding / cursus:

Niveau opleiding:
Leerambitie:

Richting:

:  basisschool :
:
:  ja

Zijn de opleidingen en/of cursussen arbeidsrelevant

Diploma:

 LBO

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

 MBO:

 nee
:  ja

Periode:

 HBO/WO
 twijfelachtig:
 nee

Toelichting opleidingen:
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7. Beroepskeuze (met klant besproken beroepskeuze / beroepswens)
Beroep eerste keuze

:

Beroep tweede keuze

:

Beroep derde keuze

:
:

Is de beroepskeuze arbeidsrelevant

 ja

 nee

8. Communicatieve en Sociale Vaardigheden (niveau en waarding m.b.t. werk)
Niveau Nederlands
Spreken:

:  voldoende

 onvoldoende

Begrijpen:

:  voldoende

 onvoldoende

Taalcursus gevolgd:

:  ja

 nee:

Waardering niveau

:  voldoende

 onvoldoende

:  voldoende

 onvoldoende

:  voldoende

 onvoldoende

 n.v.t.:

Communicatieve vaardigheden
Waardering vaardigheden:
Sociale vaardigheden
Waardering vaardigheden:
Toelichting vaardigheden:

9. Justitie (zijn er belemmeringen m.b.t. een traject richting werk)
Is klant in aanraking geweest met justitie::
:
Zo ja, reden:
 detentie:

:  ja::

Vormt dit een belemmering vwb arbeidsinschakeling

:  ja

 nee:

 voorwaardelijke straf:  alternatieve straf:
 nee

Toelichting justitie:

10. Schulden (zijn er belemmeringen m.b.t. een traject richting werk)
Is er sprake van een schuldensituatie

:  ja::



nee:

Wordt klant hierbij bemiddeld

:  ja::



nee

Vormt dit een belemmering vwb arbeidsinschakeling

:  ja



nee

Toelichting schulden:
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11. Overige opmerkingen (zoals vakantieplannen of aanvullende opmerkingen op voorgaande)

12. Conclusie uit diagnose (aankruisen wat van toepassing is)
Is klant een klant voor klantmanager?

 ja

 nee

Activeringstraject als voortraject: zorgtraject

 ja

 nee

Re-integratietraject richting werk: regulier aanbod

 ja

 nee

Re-integratietraject richting werk: specialistisch aanbod

 ja

 nee

Re-integratietraject via additionele arbeid

 ja

 nee

Taaltraining

 ja

 nee

Taaltraining in combinatie met re-integratietraject naar werk (duaal traject)

 ja

 nee

Arbeidsmedische keuring (AOB Compaz)

 ja

 nee

Voorstel rapporteur:

Afdeling:

Klantmanagement

Naam klantmanager:
Zelfbeslisser:

Afdeling:

Kwaliteitsbewaking

Naam medewerker:
 ja

 nee

Akkoord:

Datum:

Datum:

Paraaf:

Paraaf:

MET KOMPAS KOERSEN NAAR EIGEN KRACHT

 ja

 nee

64

Bijlage 2: Beschreven interventies en kennisproducten INW

www.interventiesnaarwerk.nl (INW)
‘Interventies naar werk’ is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in
samenwerking met BoaBorea, RWI, UWV, CWI en de gemeenten Rotterdam en Utrecht. De website
maakt de effectiviteit en werking van re-integratie-interventies inzichtelijk en is gericht op
beleidsmakers, inkopers en uitvoeringsprofessionals die zich beroepshalve met re-integratie
bezighouden. De site beoogt een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de effectiviteit van reintegratie.

De databank
In de databank zijn interventies opgenomen waarvan is vastgesteld dat zij effectief zijn. Bovendien is
er sprake van een onderbouwing van deze claim van effectiviteit. Daarbij worden drie vragen gesteld:
1. Waarom zou de interventie werken? (theoretische onderbouwing)
2. Hoe werkt de interventie? (procesevaluatie)
3. Werkt de interventie? (netto-effectiviteit/resultaatevaluatie)

Wat werkt voor welke klant in welke omstandigheden en waarom?
De website biedt inzicht in de werkzame bestanddelen van interventies. Wat werkt, voor wie, waarom,
onder welke omstandigheden? Voor het vinden van effectieve klantbenaderingen worden drie
klantgroepen onderscheiden:
1.klanten die van werk naar werk gaan /met ontslag
bedreigden;
‘Wat werkt voor wie’ op verschillende plaatsen in
werkproces

2.klanten die zojuist werkloos zijn geworden;
Aan het
werk

Klantsituatie

Dienstverlening

Werkende
bestanddelen

Zojuist
werkloos

Langdurig
werkloos

Poortwachterscentra
Werkgevers

Basisdienstverlening
werkpleinen

Re-integratietrajecten

1.

Klantkenmerken

1.

Klantkenmerken

1.

Klantkenmerken

2.

Probleemanalyse

2.

Probleemanalyse

2.

Probleemanalyse

3.

Benaderwijze

3.

Benaderwijze

3.

Benaderwijze

4.

Methodisch
handelen

4.

Methodisch
handelen

4.

Methodisch
handelen

3. klanten die langdurig werkloos zijn. In de regel
gaat het hierbij om langer dan 2 jaar.
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Voor consulenten, klantmanagers en re-integratiecoaches
De black box van re-integratie wordt volgens deze systematiek geopend. Dat leidt tot kennisproducten.
Met deze kennis kunnen re-integratieprofessionals betere keuzen maken ten aanzien van de inzet van
instrumenten.

Van knowhow naar kennis
Kennis over wat werkt voor welke klant op welke manier in welke omstandigheden wordt opgebouwd
vanuit de uitvoeringspraktijk. Doel is om knowhow evalueerbaar, overdraagbaar en herhaalbaar te
maken. Uitvoerende professionals zijn voor dit kennisproduct groepsgewijs bevraagd op hun
probleemanalyse en aanpak. Door middel van kennisgerichte intervisiebijeenkomsten is impliciete
kennis (knowhow) geobjectiveerd en expliciet gemaakt. Deze kennis wordt door het projectbureau
INW in de regel vertaald naar kennisproducten, die verschillende stadia van verrijking kunnen
ondergaan.

Verrijkingsniveaus
Kennisgerichte intervisiebijeenkomsten kennen verschillende fasen. Het vertrek wordt gevormd door
de knowhow van uitvoerende professionals binnen een team met elkaar te delen en op te schrijven.
Daarna zijn er verschillende verrijkingsniveaus. Naarmate het niveau stijgt, wordt het aangeboden
handelingsrepertoire breder en beter onderbouwd.
Niveau 1: betrokken professionals hebben hun knowhow met elkaar gedeeld en met elkaar afgestemd.
Niveau 2: het projectbureau INW heeft via een systematisch format de groep professionals bevraagd
op probleemanalyse, benaderwijze en aanpak voor een welomschreven klantgroep. De beschreven
kennis is ter vervolmaking en ter ijking bij de betrokken professionals teruggelegd.
Niveau 3: een aantal inhoudelijke deskundigen heeft de aanpak theoretisch doorgelicht en
onderbouwd. Deze is ter ijking bij de betrokken professionals teruggelegd.
Niveau 4: aanpakken van eenzelfde doelgroep op verschillende locaties worden (bovenlokaal)
vergeleken en met elkaar in verband gebracht. De beschreven kennis bevat verschillende scenario’s
voor klanttyperingen, probleemanalyse, benaderwijze en methodisch handelen. De integrale kennis is
ter ijking bij alle betrokken lokale professionals teruggelegd.
Niveau 5: de werkende bestanddelen van de verschillende lokale aanpakken zijn systematisch
onderzocht door onderzoeksbureaus. Aangegeven wordt in welke mate de verschillende werkende
bestanddelen een bijdrage leveren aan het resultaat.

Dit kennisproduct
Centraal staat de aanpak van het granieten bestand in Schiedam. Dit kennisproduct is tot stand
gekomen door middel van kennisgerichte intervisiebijeenkomsten die INW in de gemeente Schiedam
organiseerde en uitwerkte. Het kennisproduct is systematisch beschreven door het projectbureau INW.
Het betreft hier dus een kennisproduct op verrijkingsniveau 3.
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Met kompas op koers?
Het project ’Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’
onder de loep genomen, bezien vanuit de klant.
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1.

Inleiding

Op 1 september 2008 heeft de gemeente Schiedam het project ’Met Kompas Koersen Naar Eigen
Kracht’ gelanceerd.
Doel van dit project is om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren op de
re-integratieladder (voornamelijk klantprofiel 8 en 10 met arbeidsverplichting). Arbeidsparticipatie is
hierin het hoogst te behalen doel.
Andere stappen op de re-integratieladder worden gevormd door sociale activeringstrajecten,
vrijwilligerswerk, gesubsidieerde arbeid en work-first.
Om de ondersteuning en begeleiding te realiseren is de caseload (het aantal klanten van een
klantmanager) per 1 september gehalveerd en zijn tijdelijk extra externe klantmanagers aangetrokken.
Er wordt gewerkt met een caseload van ongeveer 50-70 klanten per projectmedewerker.
Om de effectiviteit van het project te meten zijn er prestatie-indicatoren vastgesteld. Hierbij ligt de
nadruk op participatie op de re-integratieladder.
De gemeente Schiedam heeft het project opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de
gehanteerde methodiek en de effectiviteit daarvan. Dit onderzoek is ondermeer opgezet in de vorm
van een enquête onder klanten en meelopen in de spreekkamers met de projectmedewerkers. Hierin is
de praktijkervaring het uitgangspunt.
Gaandeweg is het onderzoek uitgebreid met een verdiepingsslag in de vorm van meerdere workshops
in samenwerking met het projectbureau ‘Interventies Naar Werk’ van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. Dit projectbureau onderzoekt de effectiviteit van re-integratie. In samenwerking
met het projectbureau is de methodiek verder uitgediept en vanuit theoretisch perspectief onderzocht.
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2.

Onderzoek

Het onderzoek heeft tot doel om de werkwijze van het project te analyseren, te toetsen en te
beschrijven. Dit om uniformiteit en effectiviteit te optimaliseren.
In dit hoofdstuk worden de diverse invalshoeken van het onderzoek nader omschreven. Hierin zullen
de resultaten van de enquête en de ervaringen van de projectmedewerkers benoemd en nader
toegelicht worden. Tevens zullen de resultaten van de samenwerking met het projectbureau
‘Interventies Naar Werk’ kort omschreven worden.

2.1
Methodiek
De methodiek van het project kenmerkt zich door de nadruk te leggen op de relatie met de klant. Dit
betekent dat in eerste instantie geïnvesteerd wordt in de verbinding leggen met de klant. Deze
methodiek gaat ervan uit dat een vertrouwensrelatie met de klant de basis vormt van de samenwerking,
om vervolgens de klant te kunnen motiveren en van daaruit stappen op de re-integratieladder te
kunnen zetten. Het is van belang dat er tijd en aandacht is voor de belevingswereld van de klant.
Wanneer een klant zich serieus genomen voelt en het idee heeft dat hij gehoord wordt, krijg je als
klantmanager het vertrouwen en de ruimte om een helpende hand te reiken. Motivatie en ruimte voor
verandering (stappen op de re-integratieladder) kunnen dan worden gecreëerd.
De methodiek wordt in detail beschreven in een document dat in het kader van ‘Interventies Naar
Werk’ is opgesteld. Kort samengevat komen in de aanpak de onderstaande uitgangspunten in
klantbenadering tot uitdrukking.
Uitgangspunten in deze klantbenadering zijn:
1.
Gesprekstechniek

er van uitgaan dat de klant zelf regisseur is van zijn leven, niet de omstandigheden of
de mensen om zich heen;

iedereen heeft kwaliteiten en de kunst is om deze boven water te krijgen;

focus op de beweegredenen van mensen, wat zit achter het gedrag dat zij vertonen;

positieve verandering brengt vooruitgang;

waar een wil is, is een weg. De wil is slechts ondergesneeuwd door angsten.
2.

Gedrag van de professional

nieuwsgierigheid naar de klant;

de klant serieus nemen;

hanteer de overtuiging ‘iedereen kan wel wat’;

denk in mogelijkheden;

positieve uitstraling en benadering naar de klant toe.

3.

Randvoorwaardelijk

frequent contact.

4.

Klantgericht werken

duidelijke informatieverstrekking over het project en de projectmedewerker;

verruimde telefonische bereikbaarheid (09.00-17.00 uur);

terugbellen binnen 24 uur;

rechtstreekse bereikbaarheid van projectmedewerker via email;

inplannen van afspraken in overleg met klant (indien telefonisch bereikbaar).

Om deze methodiek succesvol toe te kunnen passen, zijn specifieke randvoorwaarden noodzakelijk.
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2.1.1 Randvoorwaarden
Naast de algemene randvoorwaarden die nodig zijn om het werk naar behoren uit te voeren (bv. een
ingerichte werkplek, spreekruimte, etc.), zijn er voor deze methodiek ook specifieke randvoorwaarden
nodig.
De specifieke randvoorwaarden zijn:

een daadkrachtige en resultaatgerichte projectleider;

projectmedewerkers die over een breed scala aan kennis, maar zeker vaardigheden
beschikken om klanten te activeren en te empoweren;

1 werkproces (vertaling van de re-integratieladder) waarbij de focus op de inhoud ligt
en niet op de productie;

lage caseload (50-70);

uniforme werklijst (beschikbaar voor actuele stand van zaken);

ruimte voor intervisie van projectmedewerkers onderling;

ruimte voor het inkopen van maatwerk voor de klanten.

2.1.2 Interventies Naar Werk
‘Interventies Naar Werk’ is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in
samenwerking met BoaBorea, RWI, UWV Werkbedrijf en de gemeenten Groningen, Rotterdam en
Utrecht. De website maakt de effectiviteit en werking van re-integratie-interventies inzichtelijk en is
gericht op beleidsmakers, inkopers en uitvoeringsprofessionals die zich beroepshalve met re-integratie
bezighouden. De site beoogt een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de effectiviteit van reintegratie.
In de databank zijn interventies opgenomen waarvan is vastgesteld dat zij effectief zijn. Bovendien is
er sprake van een onderbouwing van deze claim van effectiviteit.
De website biedt inzicht in de werkzame bestanddelen van interventies. Wat werkt, voor wie, waarom
onder welke omstandigheden?
De kennis vanuit de uitvoering wordt door het projectbureau INW in de regel vertaald naar
kennisproducten, die verschillende stadia van verrijking kunnen ondergaan.
Kennisgerichte intervisiebijeenkomsten kennen verschillende fasen. Het vertrek wordt gevormd door
de knowhow van uitvoerende professionals binnen een team met elkaar te delen en op te schrijven.
Daarna zijn er verschillende verrijkingsniveaus. Naarmate het niveau stijgt, wordt het aangeboden
handelingsrepertoire breder en beter onderbouwd.
De verrijkingsniveaus:
Niveau 1: betrokken professionals hebben hun knowhow met elkaar gedeeld en met elkaar afgestemd.
Niveau 2: het projectbureau INW heeft via een systematisch format de groep professionals bevraagd
op probleemanalyse, benaderwijze en aanpak voor een welomschreven klantgroep. De beschreven
kennis is ter vervolmaking en ter ijking bij de betrokken professionals teruggelegd.
Niveau 3: een aantal inhoudelijk deskundigen hebben de aanpak theoretisch doorgelicht en
onderbouwd. Deze is ter ijking bij de betrokken professionals teruggelegd.
Niveau 4: aanpakken van eenzelfde doelgroep op verschillende locaties worden (bovenlokaal)
vergeleken en met elkaar in verband gebracht. De beschreven kennis bevat verschillende scenario’s
voor klanttyperingen, probleemanalyse, benaderwijze en methodisch handelen. De integrale kennis is
ter ijking bij alle betrokken lokale professionals teruggelegd.
Niveau 5: de werkende bestanddelen van de verschillende lokale aanpakken zijn systematisch
onderzocht door onderzoeksbureaus. Aangegeven wordt in welke mate de verschillende werkende
bestanddelen een bijdrage leveren aan het resultaat.
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Het project is inmiddels beschreven en onderzocht op verrijkingsniveau 3 en op 24 maart 2009
getoetst op aanpak en onderbouwing door een onafhankelijk deskundigenpanel.
De goede beoordeling heeft geleid tot publicatie op de website www.interventiesnaarwerk.nl.
Verrijkingsniveau 3 geeft voldoende inzicht vanuit praktisch en theoretisch oogpunt.

2.2 Effectiviteit meting van methodiek
Om de effectiviteit van de methodiek te kunnen meten, is er een plan van aanpak gemaakt voor de
uitvoering van een onderzoek. Het onderzoek is benaderd vanuit diverse invalshoeken, te weten:
De klanten:




een enquête die de beleving ten aanzien van de gehanteerde methodiek peilt;
op verzoek van klanten persoonlijke gesprekken gevoerd waarin de enquête verder
uitgediept is (diepte interview).
De projectmedewerkers:
 verdieping in eigen methodiek door middel van kennisgerichte intervisie
bijeenkomsten in samenwerking met ‘Interventies Naar Werk’;
 meelopen met de collega’s in de spreekkamer om letterlijk te zien wat de methodiek
met de klanten doet.
2.2.1 Enquête onder klanten
De enquête is uitgezet onder 290 klanten. Dit betreft niet het totale bestand, omdat er rekening is
gehouden met mensen die een psychiatrische achtergrond hebben. Een enquête invullen zou wellicht
voor hen te belastend kunnen zijn.
Deze 290 klanten hebben de enquête en een begeleidend schrijven ontvangen, met daarbij een korte
toelichting over de methodiek. In de enquête is de optie voor klanten opgenomen voor een persoonlijk
gesprek. Hiervoor dienden zij de naam en adresgegevens in te vullen. De keuze voor anonimiteit is
daardoor bij de klant gebleven.
De enquête hebben we verdeeld in 4 categorieën, te weten:
 Bereikbaarheid;
 Informatievoorziening;
 contact met de klantmanager;
 benadering door klantmanager.
De totale enquête bestaat uit 9 vragen, waarvan 7 meerkeuze en 2 open vragen. Voor een volledig
beeld van de enquête en het begeleidend schrijven verwijzen wij naar bijlage 4.1.
Om zoveel mogelijk ingevulde enquêtes terug te krijgen, ontvingen de klanten bij inlevering een
presentje (mikado spel). Dit heeft geresulteerd in een respons van 81 enquêtes.

2.2.2 Resultaten enquête
Vanuit de 81 retour ontvangen enquêtes zijn er met 7 mensen gesprekken gevoerd. De
meerkeuzevragen van de enquête zijn per categorie vertaald naar grafieken. De open vragen zijn
letterlijk per opmerking opgenomen in de totaalresultaten (zie bijlage 4.2).
De persoonlijke gesprekken met de klanten hebben qua aanvulling op de reeds ingevulde enquête
formulieren, niet geleid tot andere inzichten. Veelal waren de gesprekken met name gericht op de
klantbenadering. De gesproken klanten waren over het algemeen erg tevreden over hun contacten met
de klantmanager.
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Onderstaand zullen we per categorie de resultaten kort toelichten.
Bereikbaarheid
Bij de bereikbaarheid is de algemene teneur dat de verruiming van de telefonische bereikbaarheid als
zeer positief ervaren wordt. Enkele mensen hebben aangegeven niet te weten dat het project de
bereikbaarheid heeft verruimd (09.00 – 17.00 uur).
Wat betreft de bereikbaarheid per mail wordt er voornamelijk aangegeven dat de klanten hier geen
gebruik van maken. Als belangrijke reden hiervoor is genoemd het ontbreken van een computer, dan
wel een internetverbinding.

Informatievoorziening
De resultaten van deze categorie zijn positief te noemen. Opvallend is wel dat de toegevoegde
opmerkingen wat meer kritische noten laten zien.
Enkele voorbeelden zijn:
 informatie verstrekken op maatwerk, per individueel geval, dan algemene informatie
verstrekken;
 schriftelijk en in wat meer burgerlijke taal;
 kijken naar welke mensen wel een brief nodig hebben en welke niet, ik ben ziek en
kan niet werken.
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Contact met de klantmanager
De vragen omtrent de contacten met de klantmanager zijn zowel in frequentie als op inhoud positief
beoordeeld. Enkele opmerkingen zijn:
 vind het prettig in stapjes te werken, hierdoor vind ik regelmatig contact prettig;
 er is goed contact, vriendelijk en goede informatie;
 contact is motiverend, kunt ideeën kwijt over wat je wil en of het haalbaar is.
Enkelen die negatiever gestemd waren gaven aan:
 steeds dezelfde eentonige gesprekken, valt in herhaling, duurt te lang en kost tramgeld;
 er zijn geen verdere gesprekken nodig;
 ik heb medische klachten en er is geen begrip daarvoor, verwacht meer respect.

Benadering door klantmanager
De klant is bijzonder te spreken over de benadering door de klantmanager. Vanuit de opmerkingen die
genoteerd staan, wordt frequent benoemd dat men zich serieus genomen voelt en gehoord wordt.
Enkele opmerkingen zijn:
 behoorlijk achter de broek gezeten, maar waarschijnlijk heeft mij dit wel goed gedaan;
 voel me nu een mens geen nummer, er wordt nu ook naar mijn mening geluisterd;
 heb nog nooit zo’n goede klantmanager gehad! Mijn complimenten aan haar voor de
interesse, vakbekwaamheid en gevoel voor de zaak.
Enkelen die negatiever gestemd waren schreven:
 te opdringerig;
 een beetje te gehaast;
 soms gaat het wel, soms slecht.
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Suggesties
In de enquête is gelegenheid geboden om suggesties en ideeën op te schrijven. Tevens is de vraag
gesteld waarin men meer of beter ondersteund zou kunnen worden.
Meerdere keren wordt benoemd dat men cursussen of korte opleidingen zou willen doen.
Ook wordt er gevraagd om meer begrip ten aanzien van de medische situatie van klanten. Enkele
opmerkingen zijn:
 een bedrag voor mensen die gaan werken voor eerste kosten bv., omdat er tussen
uitkering en eerste loon 6 weken zit;
 voor extra inspanningen belonen;
 goed werk aanbieden, geen onzin om spijkers te tellen;
 betere samenwerking met CWI ook info per computer uitwisselen, nu alles 2 keer
inleveren en doen;
 iets meer aandacht geven voor het willen werken en een gerichte cursus of opleiding;
 het project door laten lopen.
Eindscore enquête
De vier eerder genoemde categorieën zijn in onderstaande grafiek vertaald naar een totaalscore. De
beleving bij de klanten ten aanzien van de methodiek is zeer positief.

2.2.3 Methodiek in de praktijk bij collega’s
Vanuit de invalshoek van de projectmedewerkers zelf is gekozen om de onderzoekers met alle
collega’s mee te laten lopen in de spreekkamer.
Hierbij is gebleken dat naar aanleiding van het bijwonen van 1 gesprek niet altijd te peilen of te zien is
wat het effect voor de klant is. Een kanttekening hierbij is dat de onderzoekers natuurlijk in de loop
van het project al meer mee hebben gekregen van hun collega’s en de hantering van de methodiek, dan
alleen het ene gesprek dat zij hebben bijgewoond. Als we die informatie daarbij voegen, kan het
effect zeker waargenomen worden.
Interessant om te vermelden is dat de effecten richting participatie zichtbaar worden, maar zeker ook
de effecten met betrekking tot rechtmatigheid. De frequentie en intensiteit van de methodiek heeft als
neveneffect, dat activiteiten die klanten soms ondernemen en die zich niet verhouden tot het recht op
een bijstandsuitkering, ook boven water komen. Zo is het uitstroomaantal van totaal 41 voor 22% toe
te schrijven aan beëindiging van de uitkering op grond van rechtmatigheid.
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Duidelijk herkenbaar in de praktijk is de meerwaarde van een proactieve houding van de klantmanager
naar de externe partijen toe. Door de proactieve regievoering kan het meest optimale resultaat uit de
trajecten gehaald worden.
In het plan van aanpak ten aanzien van dit onderzoek, was opgenomen dat er diepte-interviews met de
projectmedewerkers zouden worden gehouden. Deze zijn echter vervangen door de kennisgerichte
intervisiebijeenkomsten. De uitkomsten van die bijeenkomsten zijn verwerkt in het kennisproduct
verrijkingsniveau 3.
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3.

Conclusie en aanbevelingen

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de klanten veel waarde hechten aan het contact met en het
vertrouwen in de klantmanager. Dit blijkt uit de genoemde opmerkingen in de enquêtes (zie bijlage
4.2).
De resultaten van de enquête zijn zeer positief te noemen. Alle onderzochte categorieën zijn met
minimaal 50% goed beoordeeld. Hieruit kunnen we concluderen dat de methodiek door de meeste
klanten als positief ervaren wordt. Dit betekent echter niet dat wij de minder positieve reacties niet
serieus moeten nemen.
Bij de suggesties en opmerkingen in de enquête wordt regelmatig genoemd dat mensen
opleidingswensen hebben. Dit is een veel gehoorde wens (ook in de spreekkamer) die te allen tijde
ook naar behoren onderzocht dient te worden als een reële re-integratie optie.
Als algemene conclusie kan gesteld worden dat de vertrouwensrelatie tussen de klant en klantmanager
een van de belangrijkste succesfactoren is van het project. De klant heeft behoefte aan houvast, aan
iemand die te vertrouwen is en er voor hem is als dingen niet goed lopen. Voor de klant is het van
belang om serieus genomen te worden. Alles draait dus om goed contact, dat gebaseerd is op respect
en vertrouwen. Vanuit die uitgangspositie kan het succes van stappen maken op de re-integratieladder
gerealiseerd worden.
Een kanttekening bij bovenstaande is dat het in bepaalde gevallen behoorlijk wat tijd en geduld kost
om het respect en vertrouwen te kunnen winnen van de klant. Deze opmerking geeft direct weer wat
het belang is van het hebben en behouden van één en dezelfde contactpersoon gedurende een langere
tijd. Natuurlijk realiseren wij ons dat in de praktijk factoren als verloop en formatiewijzigingen feiten
zijn die lastig beïnvloedbaar zijn.
Wij achten het echter wel van belang om het als aandachtspunt te benoemen. Het betekent namelijk
nogal wat voor de klant om van contactpersoon te wijzigen wanneer er gewerkt wordt vanuit een
vertrouwensrelatie.
Een andere belangrijke factor in de methodiek is de regiefunctie en de proactieve houding van de
klantmanager naar de externe partijen toe. Het goed samenwerken en regisseren van ingekochte
activiteiten heeft een positieve invloed op de resultaten. Deze conclusie kunnen we trekken vanuit
onze praktijkervaringen. Het voeren van 3-gesprekken, het bezoeken van de re-integratiepartners en
het kritisch benaderen van de trajectplannen en rapportages, maken dat de kwaliteit van de trajecten
bewaakt wordt. Het is hierdoor mogelijk om tijdig in te grijpen wanneer de voortgang van de trajecten
stagneert, zowel vanuit de re-integratiepartner, als vanuit de klant.
Alles bij elkaar genomen, het onderzoek, de positieve uitkomst daarvan en de resultaten, gemeten
vanuit het MIS (Management Informatie Systeem), geven een goed resultaat weer.
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Bijlage 4.1

NAW gegevens

Gemeente Schiedam
Afdelingen Werk en Inkomen
Correspondentieadres:
Postbus 197
3100 AD Schiedam
Bezoekadres:
Stationsplein 79
3112 HJ Schiedam
T 010 246 61 80
F 010 246 52 98
W www.schiedam.nl

Onderwerp:

Betreft: Vragenlijst ten behoeve van het project ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’
Geachte …….,
U bent op dit moment klant van het project ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’. Een belangrijk
onderdeel van dit project is dat de klantmanager van het project minder klanten heeft en meer tijd
heeft om u te ondersteunen en te begeleiden met uw re-integratie.
Omdat het om uw re-integratie gaat vinden wij uw mening heel belangrijk! In de bijlage vindt u een
vragenlijst waarin de werkwijze van de klantmanager van het project onderzocht wordt. Dit is uw kans
om mee te denken over wat beter kan. Als wij uw wensen en behoeften kennen, kunnen wij onze
dienstverlening verbeteren.
Wat vragen wij van u?
Voordat u begint met het invullen van de vragen, verzoeken wij u de bijlage ’Aanpak en benadering
door klantmanagers van het project’ te lezen. Dit maakt de vragenlijst duidelijker. Wat wij vervolgens
van u vragen is of u 10 minuten van uw tijd wilt gebruiken om bijgevoegde vragenlijst in te vullen.
Lever het ingevulde formulier, in bijgevoegde envelop, in bij de balie van de afdeling Werk en
Inkomen Schiedam en ontvang een leuk presentje voor uw moeite. Uw ingevulde formulier zien wij
graag voor 1 februari 2009 tegemoet! Zorg dat u op tijd bent om uw presentje in ontvangst te kunnen
nemen.
Uw moeite en energie voor het invullen van de vragenlijst worden bijzonder gewaardeerd! Uw mening
is voor de verbetering van onze dienstverlening van belang!
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u op contact opnemen met Stephanie
Wondel via telefoonnummer 010-219 16 81.
Hoogachtend,

Marlé Nijhuis
Projectleider a.i. ‘Met kompas koersen naar eigen kracht’
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AANPAK EN BENADERING DOOR KLANTMANAGERS VAN HET PROJECT

Manier van werken
Persoonlijke benadering naar u toe.
Doordat de klantmanager van het project minder klanten heeft, is er meer tijd en aandacht voor u.
Onderstaand vindt u een zestal punten waarin wij die aanpak o.a. hebben vormgegeven.



Introductie brief project met voorstelflyer van de klantmanagers van het project
Om de klantmanagers van het project aan u te introduceren, is er gekozen voor een flyer met
foto’s, waarin een ieder zichzelf voorstelt. Op deze manier kunt u alvast kennis maken met uw
nieuwe contactpersoon. Tevens hebben wij een brief meegezonden waarin wij het project
‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ uitleggen.



In overleg met u een afspraak plannen
Binnen het project is er voor gekozen om u telefonisch te benaderen voor het plannen van een
afspraak. Wij vinden het belangrijk om ook met uw afspraken en verplichtingen rekening te
houden. Deze werkwijze passen wij toe wanneer wij in het bezit zijn van een telefoonnummer.

 Verruiming telefonische bereikbaarheid + per mail
Omdat wij u meer tijd en aandacht willen bieden, is het natuurlijk van belang dat ook wij zelf
goed bereikbaar zijn. Er is daarom gekozen voor telefonische bereikbaarheid tussen 09.0017.00 uur en het verstrekken van het directe emailadres van uw klantmanager.
 Wij komen naar u toe
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, kiezen wij er ook regelmatig voor om u op
locatie te bezoeken. U kunt dan denken aan het re-integratiebedrijf, uw stageplaats, uw werk,
maar dat kan ook uw huisadres zijn. Wij vinden het belangrijk om u goed te begeleiden en er
voor u te zijn, ook op locatie.
 Actieve houding in contacten met externe partijen
Om u goed te kunnen ondersteunen en begeleiden is het belangrijk dat wij nauw contact
onderhouden met de samenwerkende re-integratiebedrijven. Zo kunnen wij goed inspelen op
de voortgang van uw ontwikkeling.
 Verhogen van het aantal contactmomenten
Het is onze wens om u vaker te spreken. Dit kan zijn in de vorm van persoonlijke gesprekken
of telefonische contactmomenten. In ieder geval is het voor ons belangrijk om te weten hoe
het met u gaat en waar wij u in kunnen ondersteunen.
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VRAGENLIJST
U bent op dit moment klant van het project “Met Kompas Koersen naar eigen Kracht”. Een belangrijk
onderdeel van dit project is dat de klantmanager van het project minder klanten heeft en meer tijd
heeft om u te ondersteunen en te begeleiden met uw re-integratie.
Wij willen onderzoeken hoe wij de manier waarop wij u ondersteuning en begeleiding bieden, kunnen
verbeteren. Daarom willen wij graag uw mening en behoeften kennen.
Zou u zo vriendelijk willen zijn onderstaande korte vragenlijst voor ons in te vullen. Als u het prettig
vindt om een gesprek met ons aan te gaan om ons één en ander duidelijk te maken, dan kan dat. Vult u
dan onderaan uw gegevens in. U wordt dan door ons uitgenodigd.
Wilt u niet dat wij weten wie dit formulier heeft ingevuld, vul dan niet uw naam en adres in. Wij
kunnen dan ook geen contact met u opnemen en zullen alleen de door u gegeven antwoorden op dit
formulier gebruiken voor ons onderzoek.

Vragen:
1. Wat is uw mening over onze telefonische bereikbaarheid tussen 9.00 en 17.00 uur?
O

Goed

O

Voldoende

O

Matig

O

Slecht

Hoe kunnen we de telefonische bereikbaarheid eventueel verbeteren?
….……………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………….

2. Wat is uw mening over onze bereikbaarheid per email?
O

Goed

O

Voldoende

O

Matig

O

Slecht

Hoe kunnen we de bereikbaarheid via email eventueel verbeteren?
….……………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………….

3. Wat vindt u van de nieuwsbrief waarin de klantmanagers van het project zich hebben voorgesteld?
O

Goed

O

Voldoende

O

Matig

O

Slecht

4. Wat vindt u van de schriftelijke informatie over het project die u vooraf van ons ontvangen heeft?
O

Goed

O

Voldoende

O

Matig
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5. Hoe kunnen wij onze informatie aan u verbeteren?
….……………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………….

6. Hoe ervaart u het dat u meer gesprekken heeft over uw re-integratie met uw klantmanager van het
project?
O

Goed

O

Voldoende

O

Matig

O

Slecht

Hieronder kunt u uw keuze motiveren.
….……………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………….

7. Wat is uw mening over de inhoud van de contacten met uw klantmanager van het project?
O

Goed

O

Voldoende

O

Matig

O

Slecht

Hieronder kunt u uw keuze motiveren.
….……………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………….

8. Wat is uw mening over de manier waarop u benaderd wordt door uw klantmanager van het
project?
O

Goed

O

Voldoende

O

Matig

O

Slecht

Hieronder kunt u uw keuze motiveren.
….……………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………….

9. Op welke wijze kunnen wij u nog meer of beter ondersteunen?
….……………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………….
….…………………………………………………………………………………………………….…
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Ruimte voor ideeën en suggesties.
….……………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………….
….…………………………………………………………………………………………………….…
Verzoek tot persoonlijk gesprek
Ja, ik wil graag uitgenodigd worden voor een gesprek om mijn antwoorden nader toe te lichten.
Naam:

….……………………………………………………………

Adres:

….……………………………………………………………

Telefoon:

….……………………………………………………………

Email:

….……………………………………………………………

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!
De ingevulde vragenlijst kunt u inleveren op onderstaand adres.
Balie van de afdeling Werk en Inkomen
Stationsplein 79, te Schiedam.
De vragenlijst dient u in de daarvoor bestemde envelop in te leveren aan de balie.
U ontvangt dan een cadeautje voor de moeite van het invullen!
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Goed Voldoende Matig Slecht
Bereikbaarheid
1 Wat is uw mening over onze telefonische bereikbaarheid tussen 09.00-17.00 uur?
Hoe kunnen de telefonische bereikbaarheid eventueel verbeteren?
Alles is goed
Soms kan je wat vriendelijker behandeld worden en dat is soms niet
Te lange wachttijden
Mobiele nummers
Ik dacht alleen bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur
Ik heb niet eens uw telefoonnummer
Telefooncentrale uitbreiden, langere tijden i.p.v. 09.00 tot 17.00 uur
De gemeente is alleen tussen 09.00 en 10.00 uur bereikbaar, daarna is niemand bereikbaar
Klantmanager moet beter
Telefonisch spreekuur verlengen
Om 09.00 tot 18.00 uur

82
55

35
21

14
5

6
2

2 Wat is uw mening over onze bereikbaarheid per email?
Hoe kunnen we de bereikbaarheid via email verbeteren?
Maakt geen gebruik van, geen email (4)
Niet iedereen heeft Internet
Gelijk antwoorden als je een vraag hebt
Nooit geprobeerd
Heb nooit email adres gevonden/gehad. Op zich zou ik het heel fijn vinden mijn klantmanager ook per email te
kunnen bereiken
Maak geen gebruik van email
Heb geen PC thuis
Niet geprobeerd

27

14

9

4
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Goed Voldoende Matig Slecht
Er is mij nooit een emailadres verstrekt
Ik heb geen computer
Gebruik ik niet
Geen ervaring mee
Zal wel goed zijn, ik heb hier nog geen ervaring mee
Word nooit gemaild
Weet niet
Heb geen kinderen
Ik heb niet ervaring met computers
Heb zelf geen mail
Ik heb er geen
Ik heb geen gebruik van gemaakt dus geen antwoord
Heb geen email
Heb geen computer
Geen Internet
Informatie voorziening
3 Wat vindt u van de nieuwsbrief waarin de klantmanagers van het project zich hebben voorgesteld?
4 Wat vindt u van de schriftelijke informatie over het project die u vooraf van ons ontvangen heeft?
5 Hoe kunnen wij onze informatie aan u verbeteren?
Is goed, hoeft niet te verbeteren
Het is ver weg naar BGS, om informatie te krijgen. In de buurt zou beter zij.
Meer contact hebben met de klanten
Beter begrijpen door een gesprek 1 op 1
Kijken naar welke mensen wel een brief nodig hebben en welke niet. Ik ben ziek en kan niet werken
Inhoud van het project was mij niet duidelijk
Duidelijk en makkelijk schrijven
Voor mij is alles goed
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68
33
35

5
4
1

8
3
5
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Goed Voldoende Matig Slecht
Informatie moet kort en eenvoudig zijn
Periodiek verzenden
Gaat toch goed zo
Stuur als u wil een brief
Schriftelijk en in wat meer burgerlijke taal
Geen idee
Informatie verstrekken op maatwerk, per individueel geval dan algemeen
Periodiek verzenden
Het is goed zo
Hoeft niet
Door communiceren via eigentijdse hulpmiddelen zoals MSN, Hyves etc.
Kan altijd zeer uitgebreid in details
Ik zou geen informatie krijgen omdat ik genoeg vrijwilligerswerk doe
Ik vind het goed zo
Wellicht een website met alle informatie en nieuws over ervaringen van mensen die een baan hebben gevonden
Contact met klantmanager
6 Hoe ervaart u het dat u meer gesprekken heeft over uw re-integratie met uw klantmanager van het project?
Keuze motiveren
2 contactmomenten (telefonisch + persoonlijk) is voor die persoon voldoende
Steeds dezelfde eentonige gesprekken, valt in herhaling, duurt te lang en kost tramgeld
Het heeft me geholpen om maatschappelijk werk te vinden
Vind het prettig om met kleine stapjes te werken, hierdoor vind ik regelmatig contact prettig
Contact is motiverend, kunt ideeën kwijt over wat je wil en of het haalbaar is
Het motiveert je en stimuleert je om sneller werk te vinden
Er zijn geen verdere gesprekken nodig
Niet gebeurd
Meer duidelijkheid en tijd voor gesprek
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6

8
4

88

Goed Voldoende Matig Slecht
Heb ik niet
Goed om contact te hebben
Zo kunnen eventuele problemen snel besproken en opgelost worden
Word 64 jaar, heb al 2 re-integraties gekregen, daar is ook niets uitgekomen
Heb ik niet
Ik heb nog geen gesprek gevoerd met klantmanager
Je krijgt de kans om je mening te geven
Een keer
Ze helpen je slecht, want ze geven advies wat in de werkelijkheid niet zo is en helpen niet; het enige wat ze
aanraden is BGS
Heb pas 1 keer een gesprek gehad
Mijn behoeften zijn waar genomen en daar van uit geholpen naar mogelijke oplossingen
Krijgen goede informatie over mijn wensen/gezondheid
Zij probeert mij te helpen
De getoonde interesse in mij en mijn re-integratie maakte veel duidelijk voor zowel cliënt als klantmanager
Er is goed contact, vriendelijk goede informatie
Ik heb medische klachten en er is geen begrip daarvoor, verwacht meer respect
Het is even wennen
Ik heb 1 gesprek gehad en dat vond ik een leuke ervaring
Er wordt goed gesproken over de keuzes die je hebt en hoe ze je dan begeleiden. Ze leren je beter kennen
7 Wat is uw mening over de inhoud van de contacten met uw klantmanager van het project?
Keuze motiveren
Relatief weinig contact, wel diepgaand en uitgebreid
De inhoud van de contacten waren goed omdat mijn klantmanager mij altijd telefonisch of verbaal benaderde
Niet duidelijk dat ik in een traject was. Werd slechts gekeurd door arts en daarna zit ik in een project
Vind het prettig dat mijn klantmanager veel meedenkt over oplossingen en werkwijze die bij mij past
Ik word geholpen en geadviseerd als er iets is
Breder duidelijker
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Goed Voldoende Matig Slecht
Als er al een uitnodiging is, is verzuimd om dat te doen. Merk het alleen omdat er afgebeld wordt
Zeer goed
Makkelijk aanspreekbaar
Ze kunnen klanten best wat meer motiveren naar een goed doel en wat behulpzamer zijn
Ons contact is wel goed
Er wordt contact gemaakt
Ze passen zich aan aan de wensen van de klant. Ze houden er rekening mee dat de klant op dat moment niet kan
werken
Het was goed; ik hoop dat jullie een hoop mensen kunnen helpen. Ga zo door
Het geeft een vertrouwd gevoel om met haar te praten
Benadering door klantmanager
8 Wat is uw mening over de manier waarop u benaderd wordt door uw klantmanager van het project?
Keuze motiveren
Persoonlijke teint vind ik prettig
Te opdringerig
Zij benadert mij heel goed
Tevreden over deze klantmanager, ik heb ze slechter gehad
Goed, want de klantmanager geeft van te voren aan wanneer die met mij een gesprek wil
Ben nog niet benaderd en ik heb regelmatig uitgelegd dat ik ziek ben
Soms gaat het wel soms weer slecht
Benadering is vriendelijk en persoonlijk en er is begrip voor mijn situatie
Vriendelijke benadering, klantmanager neemt er de tijd voor
Behoorlijk achter de broek gezeten, maar waarschijnlijk heeft mij dit wel goed gedaan
Mijn huidige klantmanager benadert mij op een zeer professionele en plezierige manier
Niet gebeurd
Voel me nu een mens geen nummer en er wordt ook nu eens naar mijn mening geluisterd
Zeer vriendelijk en meelevend; denkt met mij mee over verdere toekomstplannen
Niet gebeurd
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Goed Voldoende Matig Slecht
Als ik om een baan vraag kwam ik zeurend over bij mijn klantmanager. O sorry, dat was bij m'n werkmakelaar
Zij benadert mij goed
Meer contact nodig
Heb nog nooit zo'n goede klantmanager gehad! Mijn complimenten aan haar. Voor interesse, vakbekwaamheid en
gevoel voor de zaak.
Vriendelijk duidelijk. Laat mij ook praten
Professioneel en vriendelijk
Een beetje te gehaast
De manier waarop ik ben benaderd was heel vriendelijk. Ik had het op dat moment heel moeilijk en dat gaf mij steun
Was een leuke ervaring ben niet meer zo negatief na jullie gesprek. Dank je wel
Ik vind dat mijn klantmanager mij op een zeer professionele en plezierige manier benadert
Goed, want ze belt je en mailt als het nodig is
Suggesties
9 Op welke wijze kunnen wij u nog meer of beter ondersteunen?
Alles is prima
Voor mij hoeft geen afspraak
Goed werk aanbieden, geen onzin om spijkers te tellen
Ruimte voor suggesties of ideeën
Betere samenwerking met CWI ook informatie per computer uitwisselen, nu alles 2 keer inleveren en doen
Beleid wegens mijn achtergrond
Financieel ondersteunen en begeleiding bij startende ondernemers.
Hoop dat ze begrip tonen voor mensen die de NL niet goed beheersen.
Ze komen ook aan huis als je zelf niet kunt gaan
Door mij een cursus te laten doen
Iets meer aandacht geven voor het willen werken en een gerichte cursus of opleiding
Door naar mij te luisteren
Voor mij was het goed
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Goed Voldoende Matig Slecht
Meer begrip kunnen tonen
Ik heb weinig contact met mijn contactpersoon van FITh, dat zou beter kunnen
Meer uitstapjes naar bedrijven/meer bezoek krijgen van werknemers die met hun 50e werk krijgen; dat motiveert
ze
Door te kijken wat die persoon zelf wil en niet ergens plaatsen om er af te zijn
Door meer activiteiten
Op dit moment niet, misschien later in de toekomst
Aandacht voor korte opleidingen
Dit project door laten lopen
Geen idee, maar zoals het nu gaat gebeurt er niets, behoudens een onzinnige benadering
Als er wat meer geld is, omdat ik het nodig heb
Reiskostenvergoeding!!
Geen idee, doe vrijwilligerswerk bij onze tuinvereniging
Ik doe vrijwilligerswerk en alles gaat goed
Korte opleiding meer aandacht
De mensen die daar aan het werk zijn weten nooit van elkaar af en zeggen maar steeds waar ze maar zin in hebben
Ik ben tevreden met mijn klantmanager tot heden; een persoonlijk gesprek heb ik al gehad
Door mij verder te ondersteunen in mijn behoeften en nazorg te geven bij evt. terugval
Meer begeleiding in alle aspecten van een traject
Vooral erboven op zitten en ook helpen met eventuele financiën
Een bedrag voor mensen die gaan werken voor eerste kosten b.v. omdat er tussen uitkering en eerste loon 6 weken zit
Ik wil dat jullie snappen en mijn problemen helpen
Ik vind redelijk, maar meer contact
Zal alleen met financiën of subsidies gaan denk ik
Probeer uit te vinden wat mensen echt leuk vinden en creëer daar werk omheen; het begint altijd met iemands
droom denk ik
Weet het niet, het is voldoende. Ik word goed behandeld
Door meer cursussen en opleidingen te geven en een goede baan te vinden, waarin ik mijn opleidingen kan
toepassen
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Goed Voldoende Matig Slecht
Heel veel opleidingen en cursussen geven
Mensen die medische klachten hebben moeten met begrip behandeld worden
Ik doe vrijwilligerswerk en alles gaat goed
Voor extra inspanningen belonen
Door voor meer kinderopvang te zorgen en als een medewerkster heel vriendelijk is, dan zie je er niet tegen op om
in gesprek te gaan
Me met rust laten, maar wel laten horen als er weer eens een armoede ontmoeting is; leer je veel van
Het wordt op elke mogelijk wijze al goed ondersteund
Meer persoonlijk contact en meer bellen
Totaal Score
Aantal enquêtes verwerkt
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TITELPAGINA INTERVIEW
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Kathees Balasingam
Ik woon nu al weer zeven jaar in Nederland. Oorspronkelijk kom ik
uit Sri Lanka. Vanwege het geweld is mijn man naar Nederland
gevlucht. Ik ben hem later gevolgd.
En dan woon je ineens in een heel ander land. Een land waar je de
taal niet spreekt, waar je geen werk hebt en dus ook heel weinig
geld. En toen bleek ons kindje doof te zijn. Dan komt er dus heel
veel tegelijk op je af. Het makkelijkste was nog om te wennen aan
het koffie drinken wat iedereen hier doet. In Sri Lanka dronk ik
vooral thee.
Hier in Nederland heb ik nog nooit gewerkt. De taal spreken vind ik
erg moeilijk, al zit ik wel al een tijd op Nederlandse les, op het
Zadkine. Eerst deed ik dat op een andere school, maar daar waren de lessen slecht en kwamen de
docenten af en toe gewoon niet opdagen. Het Zadkine is een heel stuk beter. Thuis kijk ik alleen maar
Nederlandse televisie en probeer ik zo veel mogelijk Nederlands te lezen.
Mijn man en ik krijgen nu ook hulp bij het leren van gebarentaal. Dus eigenlijk zijn we bezig om twee
talen te leren.
Sinds 9 januari is Patrick mijn nieuwe klantmanager. Met hem heb ik een heel intensief contact. Hij
heeft in alle rust naar mijn problemen geluisterd, en rekening gehouden met mijn achtergrond. Ik krijg
nu alle aandacht en begeleiding. Dan merk je dat de dingen ineens veel sneller en makkelijker gaan.
Ik voel me de laatste tijd veel blijer, ontspannen ook, omdat ik weer een toekomst zie.
Heel lang heb ik eigenlijk alleen maar naar mijn problemen gekeken; nu zie ik vooral de
mogelijkheden die ik heb.
Ik had in Sri Lanka een universitaire graad in Scheikunde; biologie was mijn bijvak. In beide vakken
gaf ik in Sri Lanka les op een middelbare school. Ik werkte daar heel erg hard. De hele dag op school,
en dan gaf ik ook nog elke avond bijles. Het liefst zou ik hier natuurlijk ook les geven op een
middelbare school, maar mijn Nederlands is daar nu nog te slecht voor.
Maar Patrick heeft nu geregeld dat ik in september aan een verkorte opleiding HBO-V kan beginnen.
Dan zou ik misschien na vijftien maanden aan de slag kunnen in de verpleging. In dat beroep zijn
vakken als scheikunde en biologie natuurlijk geen slechte ondergrond. Stel je voor...!
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Patty ten Have
Mijn klantmanager Blanche-Fleur leeft echt enorm met me mee. Ik
heb een zakelijke band met haar, maar af en toe is het ook bijna een
soort vriendinnenrelatie. Ze staat echt volledig achter me en ze is er
altijd voor me.
Ik ben moeder van twee kinderen. Door huiselijk geweld ben ik
weggegaan bij mijn vriend. Nadat we uit elkaar waren, ben ik in
Schiedam komen wonen. In het begin was ik absoluut niet in staat
om te werken. Je zit onder de blauwe plekken; je hebt twee kinderen
thuis. Ik had gewoon de kracht niet meer om in mijn eentje aan de
slag te komen. Daarom ben ik zo blij met de hulp van BlancheFleur. Zij kwam echt als geroepen.
Vroeger heb ik ook gewerkt, maar financieel nodig was dat toen niet, omdat mijn vriend ook werkte.
Daarom kon ik het me veroorloven alleen leuke dingen te doen. Als je diep in mijn hart kijkt, zou ik
het liefst iets gaan doen met wat ik heb meegemaakt. Bijvoorbeeld voorlichting geven over huiselijk
geweld aan meisjes en vrouwen. Ik ben een enorm gevoelsmens, dus wat ik ook ga doen, het moet iets
zijn met mensen helpen. Dat is wat ik wil.
Ik heb bijna een jaar een uitkering en nu heeft Blanche-Fleur me in een project weten te plaatsen: bij
First Train. In feite komt het er op neer dat ik daar sinds half april aan een persoonlijke training werk.
Uitzoeken wie en wat ik werkelijk ben; hoe ik echt in elkaar zit; wat ik belangrijk vind. Ik word me nu
veel bewuster van mijn eigen karakter en over de keuzes die ik in mijn leven maak.
Ik doe dat nu vier ochtenden in de week. Binnenkort wordt het uitgebreid naar drieënhalve dag.
Ik zou het liefst meteen fulltime gaan werken, want ik wil zo graag van mijn uitkering af. Maar ik heb
geleerd dat ik het beter in stapjes op kan bouwen. Ik ben een paar keer aan een baan begonnen, maar
was telkens weer snel terug bij af. Als je niet eerst dingen in je hoofd op orde hebt gekregen, heeft het
geen zin om al te gaan werken.
Een half jaar geleden dacht ik nog: wat moet er van mij worden? Eigenlijk hoefde het allemaal niet
meer. Alles was één zwart gat. Het is dat ik mijn kinderen nog had. Maar nu, nu zie ik weer licht aan
het eind van de tunnel. Ik merk dat ik de laatste tijd zo’n stuk sterker ben geworden.
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Saida Mouaouya
Als ik mijn situatie van een jaar geleden vergelijk met die van nu,
dan denk ik vooral: je wereld wordt zo’n stuk groter als je werkt. Je
leert allerlei mensen kennen, je wordt betrokken, je wordt weer
actief.
Met mijn klantmanager Sukran klikte het meteen. Dat was heerlijk
om mee te maken. Ze kan heel goed luisteren. Kijk, aan de ene kant
wil ik niets liever dan werken. Maar Sukran begrijpt heel goed dat
er ook met een paar persoonlijke omstandigheden rekening moet
worden gehouden.
Maar ook met mijzelf is het een tijd minder goed gegaan. Ik heb
heel lang in de bejaardenzorg gewerkt. Dat was fantastisch werk.
Maar op een gegeven moment ben ik invalide geworden. Ik zat toen in één keer in een rolstoel en ben
in de WAO terecht gekomen. Als door een wonder is het uiteindelijk gelukkig weer beter met me
gegaan. Maar toch heb ik na de WAO nog twee jaar een uitkering gehad.
Ik vind het zo fijn dat er nu ook naar mijn achtergrond wordt geluisterd. Dat geldt voor veel meer
mensen met een uitkering. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal en achtergrond hoe het zo gekomen is.
Niet werken is eigenlijk vreselijk. Dat niets doen. Nu weet je weer waar je wakker voor wordt. Ik ben
nu veel meer gestimuleerd om weer aan de slag te gaan. Het is ook allemaal heel snel gegaan. Daar
houd ik ook van. Vaak praten mensen veel te lang en wordt er te weinig echt wat gedaan.
Ik werk nu als opstap naar een betaalde baan bij de Formulierenbrigade. Ik zit daar nu in een
proefperiode van zes weken. Het is heel dankbaar werk; je helpt mensen heel concreet. Als je ziet hoe
ingewikkeld sommige formulieren zijn…
Ik ben nu vrijgesteld van de sollicitatieplicht, maar ik wil wel zo snel mogelijk naar een vaste betaalde
baan. Als ik deze proefperiode goed volbreng, dan ben ik al een goed eind op weg.
In een winkel werken, dat zou niet echt iets voor mij zijn. Het leukst vind ik het als een baan een
uitdaging voor me is. Ik ben ook heel leergierig. Die Formulierenbrigade, dat past echt helemaal bij
mij. Mensen helpen zit gewoon in me. Ik zou ook heel graag iets in het maatschappelijk werk gaan
doen, stiekem ook wel een studie in die richting.
Ik voel me op dit moment zo gelukkig met dit traject bij de Formulierenbrigade. Met mij gaat het echt
helemaal goed komen.
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K. Ibrahim
In Irak was ik taxi- en buschauffeur van beroep en tevens autohandelaar. Tien jaar geleden ben ik mijn
land ontvlucht voor Saddam Hoessein. Ik ben een Irakese Koerd. Zeven jaar heb ik onder Saddam
gevangen gezeten. Mijn hele lichaam zit nu nog onder de wonden en littekens van de martelingen.
Mijn polsen zijn gebroken geweest doordat ik er aan werd opgehangen. Mijn rug is kapot door de vele
slagen; mijn schedel is gescheurd geweest en nog steeds niet helemaal genezen. Mijn hele lichaam is
getekend.
Maar uiteindelijk heb ik nog geluk gehad, want twaalf van mijn naaste familieleden zijn door het
regime vermoord.
Als je dan in Nederland komt is in één keer alles totaal anders. Je kunt in het begin nauwelijks geloven
dat je hier zo maar alles kunt zeggen; dat mensen hier zo tolerant zijn. Dat je mag gaan en staan waar
je wilt. Zeker in het begin was ik nog zó bang. Elke keer als ik politie zag, schrok ik en dook ik weg.
Ik zie ook wel dingen die ik in Irak weer beter vond. Veel kinderen in Nederland hebben geen respect
voor ouderen, ook niet voor hun ouders. Als ze iets niet zint, beginnen ze gewoon tegen volwassenen
te schelden. Ik zie hier ook kinderen van tien jaar sigaretten en zelfs hasj roken. Dat doet me pijn om
te zien. In Irak is dat totaal anders.
Gelukkig kan ik heel trots zijn op mijn eigen kinderen. De een doet HAVO, de ander zit op het
Gymnasium. Ze doen het alle twee heel goed.
Patrick is mijn klantmanager. Door hem ben ik nu al bijna acht maanden chauffeur. Bij Komkids van
de Argos Zorggroep vervoer ik een paar keer per week kinderen. Het is vrijwilligerswerk, maar ik doe
het heel erg graag! Chauffeur zijn is mijn vak. Het liefst zou ik dit werk betaald doen, maar dat kan
daar helaas niet. Daarom werk ik op de andere dagen bij BGS.
Vijf jaar lang mocht ik niet werken van de Arbo, terwijl ik juist heel graag wilde. Nu ben ik blij dat ik
aan de slag ben. Vanwege de martelingen moet ik wel rekening houden met mijn lichamelijke
klachten, dus soms moet ik even zitten. Maar ze zijn bij BGS wel blij met me. Ik ben een snelle
leerling. Mijn baas hoeft maar één keer iets voor te doen en dan kan ik het ook. Daarom mag ik nu
weer andere collega’s laten zien hoe het moet.
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Weekimpressies projectmedewerkers
‘MET KOMPAS KOERSEN
NAAR EIGEN KRACHT’

Impressie week 16
In navolging van onze collega’s in Arnhem, hebben wij in april 2009 besloten om onze ervaringen
binnen het project bij toerbeurt vast te leggen in de vorm van een weekimpressie.
Deze weekimpressies worden naar alle professionals binnen de afdelingen Werk & Inkomen gezonden.
Op die manier blijven zij op de hoogte wat wij als externe collega’s binnen ons project zoal beleven.
In september 2008 is in de gemeente Schiedam het project ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’
(verder: ‘Kompas’) van start gegaan. Een project waarbij 10 externen (8 klantmanagers, een
projectassistente en een projectleider) zich inzetten om door intensieve persoonlijke begeleiding
samen te werken met klanten. Zo worden klanten geholpen hun kwaliteiten te ontdekken en het beste
in zichzelf naar boven te halen. Eén van de belangrijkste uitgangspunten hierbij is dat de klant centraal
staat en serieus genomen wordt. Er wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie
met de klant. De dienstverlening door de klantmanagers is ondersteunend en begeleidend in het reintegratieproces van de klant. Dit proces wordt zoveel mogelijk vorm gegeven in samenspraak met de
klant.
Doel van dit alles is dat klanten op basis van hun eigen kwaliteiten zo hoog mogelijk klimmen op de
re-integratieladder.
De klantmanagers vormen in dit project het kompas dat helpt richting te geven aan het reintegratieproces van klanten en dat hen helpt tijdens deze reis hun eigen krachten te ontdekken en deze
zo effectief en efficiënt mogelijk te benutten.
Maar als we er van uitgaan dat het hebben van een kompas bijdraagt aan het ontdekken van
kwaliteiten en krachten, wat is dan het kompas van de klantmanagers? Hoe blijven zij op koers tijdens
deze reis en wat helpt hen richting te geven aan de eigen ontwikkeling als professional? De
belangrijkste bakens voor de klantmanagers zijn de volgende: intensieve samenwerking met elkaar,
met andere disciplines binnen de gemeente en met externe partijen. Enthousiasme voor de vorm van
hun werk en de uitgangspunten van het project. Een duidelijk doel, namelijk ondersteuning van de
klant in zijn ontwikkeling. Een goede stuurman. Het vieren van successen en vooral veel, heel veel,
plezier in hun werk.
Mooi, nu we hebben vastgesteld wat het doel van het project is, welke rol de klantmanagers spelen en
welke factoren hun kompas vormen, rest ons nog een ander belangrijk punt. Wat is er tot nu toe
gebeurd binnen het project en wat hebben we al bereikt?
Met deze eerste impressie van onze belevenissen en ervaringen doe ik een poging om de periode van
september 2008 tot heden te beschrijven. Mijn duivels dilemma is daardoor het volgende: geef ik een
uitgebreide gezellige beschrijving van alle gebeurtenissen tot nu toe, òf geef ik een beknopte weergave
van de belangrijkste ‘highlights’ van de afgelopen maanden? Omwille van uw tijd kies ik voor een
beknopte weergave van de hoogtepunten van ‘Kompas’. Voor het gemak veronderstel ik namelijk dat
u ook benieuwd bent naar het einde van dit stukje.
In de eerste weken van Kompas hebben we kennis met elkaar gemaakt door middel van een intensief
introductieprogramma. We zijn te weten gekomen wie onze teamcollega’s zijn, wat van ons verwacht
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wordt en welke instrumenten en contacten we hebben om te zorgen dat we onze doelen kunnen
bereiken.
Als team zijn we aan de slag gegaan om kennis te maken met onze klanten, een diagnose te stellen
over hun mogelijkheden richting arbeidsmarkt en een plan van aanpak te maken voor korte en langere
termijn. We zijn begonnen klanten te begeleiden naar een re-integratietraject of vrijwilligerswerk en
hen te bezoeken op de werkvloer. Waar nodig zijn individuele maatwerktrajecten ingezet of werd een
medisch onderzoek aangevraagd.
Er is onderzoek gedaan naar samenwerking met contractpartners op het gebied van re-integratie en we
houden elkaar scherp door werkoverleg en intervisiebijeenkomsten.
Al met al zijn we op stoom en voorlopig niet te stoppen.
Naast de voortvarende manier van werken en constructieve contacten met onze klanten is één van de
doorlopende hoogtepunten van ons project de regelmatige feeststemming door het vieren van onze
successen. Denk hierbij aan relatief kleine successen, zoals de eerste glimlach van een klant na 2
maanden regelmatige gesprekken en intensieve kennismaking, maar ook aan de grotere successen die
we hebben geboekt. In maart 2009 vielen een aantal succes-momenten samen. Het onderzoek dat
onder klanten gehouden is over onze manier van werken liet een zeer positief resultaat zien. Klanten
ervaren onze manier van werken als zeer plezierig. Daarnaast waren de resultaten van de
tussenevaluatie van het totale project reden voor een feestje en werd ons project via de website
www.interventiesnaarwerk.nl door een panel van deskundigen gecertificeerd als bewezen effectief reintegratieproject en ‘best practice’.
En, ook zeer het vermelden waard, begin april 2009 hebben we gevierd dat de 50e klant van Kompas is
uitgestroomd. Een wonderlijke prestatie voor een project waarbij de beëindiging van uitkeringen niet
eens als prestatie-indicator is benoemd. Alle beëindigde uitkeringen zijn geteld, zowel uitstroom als
gevolg van werkaanvaarding alsook uitstroom op rechtmatige gronden. Daarom vanaf hier ook
hartelijk dank aan de werkmakelaars en de collega’s van de afdelingen Handhaving en Inkomen die
een flinke bijdrage geleverd hebben aan het bereiken van deze uitstroomresultaten.
Tot zover een korte impressie van de afgelopen maanden. Vanaf nu zult u regelmatig op de hoogte
kunnen blijven van onze ervaringen en belevenissen door deze papieren ‘reality-soap’. Om beurten
zullen de medewerkers van ‘Kompas’ hun ervaringen van de afgelopen week aan u presenteren.
Voor de volgende episode wordt Touria el Hachioui van harte uitgenodigd haar kijk op de
gebeurtenissen te verwoorden.

Blanche-Fleur Doorenbosch
17 april 2009
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Weekimpressies projectmedewerkers
‘MET KOMPAS KOERSEN
NAAR EIGEN KRACHT’
Impressie week 17
Onze ‘schijfster’ en aankomende mama Touria El Hachiou heeft wegens concentratie-problematiek
haar impressie over deze week niet kunnen voltooien (voor degenen die geen moeder zijn: dit schijnt
heel normaal te zijn bij een zwangerschap).
Een lang weekend Cuba heeft mij goed gedaan. Zo goed dat ik bruis van de energie! Dit heeft ervoor
gezorgd dat ik gisteren in een spontane en enthousiaste bui heb geopperd om het schrijven van de
weekimpressie op me te nemen. Het was zeker een week die volop in het teken stond van positieve
gebeurtenissen en die gisterenavond zijn climax heeft bereikt, dankzij de lezing van schrijver Geert
Kimpen. Maar goed, nu zit ik hier achter mijn pc met een groot gat in mijn kies (mijn vulling moest
het zonodig gisteren begeven) en zal proberen om mijn impressies van deze week te geven, terwijl
schrijven niet mijn sterkste kant is. Volgens Geert dien je de vloek te breken van je angst voor succes.
Dan pas begint het proces van verandering…
Tijdens de lezing werd weer eens bevestigd dat mensen over het algemeen niet een groot, maar juist
een klein ego hebben. Het mooie is om te leren hoe je het negatieve om kan buigen naar het positieve
proces. Dit beschouw ik als een mooi aanknopingspunt om over te gaan naar onze klantenbenadering
tijdens het project. Is dit niet precies wat wij als projectmedewerkers proberen te bewerkstelligen bij
onze klanten, zodat ze beter kunnen participeren in de samenleving? Klanten dienen te leren om het
heft in eigen hand te gaan nemen, mogelijkheden creëren, werknemersvaardigheden opbouwen en hun
kwaliteiten herkennen om deze in te kunnen zetten. Dit proberen wij te bereiken door het versterken
van het empowerment van onze klanten. Alleen dan kunnen zij hun doelen naar uitstroom, naar werk
of participatie bereiken. De tijd die je als klantmanager investeert in de relatie (het opbouwen van een
vertrouwensrelatie) met je klant en de focus die je legt op de mogelijkheden van de klant, zorgen er
onder andere voor dat de klant voldoende empowered wordt en in een veranderingsproces terecht
komt. En veranderen is niet vrijblijvend, dat zorgt uiteindelijk ervoor dat je je doelen kunt realiseren.
Als klantmanagers rust er een belangrijke taak op onze schouders, maar de resultaten die wij
gezamenlijk met elkaar behaald hebben liegen er niet om.
Wij hopen dat onze ervaringen voor een extra stimulans en inspiratie zullen zorgen voor de
professionals die in principe nooit uitgeleerd zijn. Wij hebben inmiddels 54 klanten die uitgestroomd
zijn en sommigen daarvan volgen de weg van hun dromen. We zijn in ieder geval op weg naar de
60ste!
Even een terugblik naar mijn eigen week. Bij terugkomst van mijn Cuba-trip ben ik aangenaam verrast
en heb genoten van de inmiddels verwelkte bloemen die ik van een klant tijdens mijn afwezigheid heb
gekregen. Om ‘1001 redenen…’ stond er op het kaartje. Zij is voldoende empowered om haar doelen
te realiseren en heeft nu de kans voor zichzelf gecreëerd en is op weg naar een baan. In mijn optiek
heb ik alleen datgene gedaan wat bij mijn werk hoort, maar ik moet wel bekennen dat het desondanks
heel fijn voelt om in het bloemetje gezet te worden.
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Mijn dag kon niet stuk toen ik daarbij nog eens de informatie per mail tot mij had genomen, waarbij
aangegeven werd dat er twee klanten uitgestroomd zijn. De ene wegens rechtmatige redenen en de
andere wegens werkaanvaarding.
Vervolgens heb ik een prachtige ervaring mee mogen maken dankzij een klant die 63 jaar en 8
maanden oud is. Zij heeft mij geïnspireerd en nogmaals bevestigd dat er altijd een weg te bewandelen
is, als er maar een wil is. Zij omhelst het leven in zijn volheid en probeert mogelijkheden voor zichzelf
te creëren. Hoe vaak maak je nou als klantmanager in je werkcarrière mee dat een bijna 64 jarige klant
niet uitgaat van haar belemmeringen (leeftijd, grote afstand tot de arbeidsmarkt en enigszins gepaard
met lichte belemmeringen) maar positief in het leven staat en graag aan het werk wil. Zij werkt
deeltijd, wil graag urenuitbreiding en vraagt of ik haar daarbij niet kan helpen. Natuurlijk wil ik dat!!!
In het kader van het boekje dat we van ons project gaan uitbrengen, hebben we deze week besloten dat
hierin ook enkele klanteninterviews zullen worden opgenomen. Ik heb de week afgesloten door samen
met de collega’s hiervoor 7 klanten te selecteren, waarbij we een mix hebben gemaakt tussen:
- man/vrouw
- leeftijd
- allochtoon/autochtoon
- uitgestroomd/nog in begeleiding
Deze kandidaten worden door ons benaderd voor een interview dat gebruikt gaat worden in de
bundeling van onze resultaten.
Mijn taak heb ik door het schrijven van deze weekimpressie volbracht en dus mijn vloek gebroken
voor mijn angst voor succes, oftewel ik heb afscheid genomen van mijn oude beperkende overtuiging
‘dat ik slecht kan schrijven’ (dit moet aan de hand van reacties nog maar blijken).
Last but not least wil ik mijn impressie afsluiten met een quote van Newton en Hermes Trismegistus.
Vervolgens ga ik haastig terugreizen naar Amsterdam om het kolossale gat in mijn kies te laten vullen.
‘Pas wanneer een mens het lef heeft zich door het leven te laten uitdagen, kan hij
zichzelf ten volle ontplooien, nieuwe kansen ontwikkelen.’
‘Als je je ziel opsluit in je lichaam en je vernedert met gedachten als: ik weet niets,
ik kan niets, ik ben bang voor de aarde en de zee, ik kan geen bergen beklimmen, ik
kan niet opstijgen tot de hemel, ik weet niet wie ik was of wie ik zal zijn…
Waarom zou je dan zoeken naar God? Hoe kun je dan ooit van de ene naar de ene
door de ene gaan?’
24-04-2009
Sukran Yilmaz
Ik draag mijn pen over aan Patrick Sieverdink en wacht met smart op zijn terugblik op zijn week.
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Weekimpressies projectmedewerkers
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Impressie week 18
Mijn collega Blanche-Fleur Doorenbosch heeft in haar weekimpressie (week 16) heel duidelijk
omschreven wat de aanleiding, methodiek en doelstelling is van ons gecertificeerde project ‘Met
Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’.
Daarin hebben jullie ook kunnen lezen dat het project een re-integratieladder heeft waarop onze
klanten op basis van hun eigen kwaliteiten zo hoog mogelijk op de ladder kunnen klimmen.
Om de huidige stand van zaken en de tot nu toe behaalde resultaten te kunnen visualiseren hebben we
door middel van kokers en ballenbakballen de re-integratieladder gemaakt.

Hieronder even een korte toelichting:
zoals jullie kunnen zien hebben de kokers verschillende namen met daarin gekleurde ballen.
De kokers zijn verdeeld in Caseload, Sociale activering, WSW, Vrijwilligerswerk, Work First,
Werkgeversbenadering en de laatste koker Uitstroom.
Een witte bal houdt in dat de klant nog niet participeert, maar wel intensieve gesprekken voert met de
projectmedewerker. Een groene bal houdt in dat de klant participeert en dus klimt op de reintegratieladder met de mogelijkheid het maximaal haalbare voor zichzelf behaald te hebben.
Ha, ha, jullie vragen je misschien af waarom ik dit met trots presenteer?
Nou, dat komt door het volgende:
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binnen het project zijn er mogelijkheden om zelf als projectmedewerker te leren en te groeien in onze
eigen professionaliteit binnen de dagelijkse werkzaamheden. Sommige mensen promoveren zelfs van
Projectmedewerker tot Senior Projectmedewerker. Maar ik heb het voor elkaar gekregen om binnen
het project te promoveren van projectmedewerker naar “Ballen jongen”.
Jullie begrijpen natuurlijk al dat ik dus degene ben die dagelijks met de gekleurde ballen in de weer
ben.
De gekleurde re-integratieladder draagt bij aan het al bestaande enthousiasme en de betrokkenheid en
levendigheid van alle projectmedewerkers. Dit is al een op zichzelf staand succes.
Tot slot wil ik jullie nog een persoonlijk succes mededelen.
Aangezien ik als projectmedewerker/ballenjongen 2 maanden later ben begonnen dan de overige
projectmedewerkers en mijn caseload wat traag op gang kwam, liep ik -in vergelijking met mijn
collegae- wat achter in mijn successen. Maar ik kan jullie met trots vertellen dat deze week mijn eerste
klanten, wetende dat daar diverse motivatiegesprekken aan vooraf zijn gegaan, gestart zijn in een
sociaal activeringstraject. Aangezien dit ook de week is van mijn eerste uitgestroomde klant, zie ik de
komende maanden vol enthousiasme tegemoet.
Tot zover mijn week 18 impressie die met veel bloed, zweet en tranen op papier is gekomen.
De volgende collega die vol enthousiasme staat te trappelen om de pen over te nemen, is Ichel Cecilia.

29-04-2009
Patrick Sieverdink
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Weekimpressies projectmedewerkers
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Impressie week 19
Na de ballenjongen ben ik aan de beurt. Ik sta inderdaad te trappelen om wat leuks op papier te zetten.
Deze week stond in het teken van de presentatie aan de Ondernemingsraad. Ik zing graag voor een
publiek, ik kan mijn eigen producten verkopen, maar presenteren ho... nee, niet, noppes. Maar er is
wat gebeurd, waardoor ik op een gegeven moment naar een eerste echte presentatie heb toegeleefd.
Maar eerst wat anders.
Wij hebben een heel leuk, interessant en indrukwekkend vak. Tijdens mijn carrière in dit werk heb ik
al heel wat gezien en gehoord. Toch heb ik op dit project weer nieuwe indrukwekkende dingen
meegemaakt.
De kennis die ik door mijn eigen levenservaring heb opgedaan heeft mij vandaag gemaakt wie ik ben.
Tijdens dit project word ik niet alleen door mijn eigen klanten geïnspireerd, maar ook door de
doelstelling van ons project. Wij willen -hoe dan ook- dat onze klanten de nodige veranderingen in
hun leven aanbrengen en oude (negatieve) gewoonten loslaten, zodat ze met onze begeleiding, en
wellicht ook die van anderen, hun eerste stappen naar eigen levensregie en succes zetten.
Een klant van mij die nu voor zichzelf is begonnen, heeft mij erg blij gemaakt met zijn compliment:
‘Mevrouw Cecilia, eindelijk word ik serieus genomen. Door u ben ik erg gemotiveerd geraakt mijn
bedrijf op te starten. Ik ben blij dat het nu gerealiseerd is.’
Dit vond ik een geweldig compliment.
Ik sta zelf heel positief in dit leven en heb besloten, na wat narigheden te hebben meegemaakt, een
andere koers te nemen. Dit houdt voor mij in dat ik echt mijn dromen wil gaan waarmaken. Eén van
die dromen heb ik gerealiseerd: ik heb besloten voor mezelf te beginnen.
In het algemeen blijf ik liever wat meer op de achtergrond, maar in dit project lukt het mij niet echt om
op achtergrond te blijven. Door de diverse extra activiteiten die wij ook onderling doen, kan je niet
anders dan gemotiveerd raken om actie te ondernemen.
Zo ben ik bijvoorbeeld dan ook door een ´proefpresentatie´, twee weken geleden bij First Train (BGS),
enthousiast geraakt om te gaan presenteren.... Ja, ja... ik durf nu wèl de uitdaging aan. En ik heb deze
week voor het eerst na jaren, samen met collega Dick van Antwerpen, een echte presentatie voor de
Ondernemingsraad gegeven. Eerst zou Blanche-Fleur Doorenbosch dit doen, maar zij kon mijn
enthousiasme niet tegen houden ... hahahah.... Dick en ik hebben de presentatie de afgelopen week
gemaakt, geoefend en donderdag was het moment daar....
Het was een niet al te grote vergaderzaal, die bij binnenkomst reeds gevuld was met de leden van de
Ondernemingsraad. Daarnaast waren ook de gemeentesecretaris en de clustermanager aanwezig,
evenals projectleden van ´Kompas´ en ´PIEKEN´. Er waren zoveel mensen, dat er extra stoelen
bijgehaald moesten worden. In de tussentijd hebben Dick en ik ons over de laptop ontfermd, waarna
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wij onze presentatie hebben opgestart. Eerst hebben alle aanwezigen zich kort geïntroduceerd, waarna
Marlé een korte toelichting heeft gegeven over het project. En toen... was ik aan de beurt......
Met veel enthousiasme ben ik mijn ‘speech’ begonnen. Ik dacht aan innerlijke rust en ... by the way...
ik weet meer dan zij ;-). Dus niets om zenuwachtig over te worden.... Toch moet ik bekennen dat de
eerste 2 minuutjes de zenuwen best opspeelden. Ik had een klein trillinkje in mijn stem, maar... daarna
was het weg...... Wow!.... Knallend ging ik verder over onze methodiek en de benadering van onze
klanten. Hierna nam Dick het woord, die op zijn beurt heel duidelijk het technische deel van ons
project ‘Kompas’ verder heeft uitgelegd.
Wij hadden van tevoren afgesproken dat het mooi zou zijn als ik ook de afronding van de presentatie
zou doen. Het laatste gedeelte had dan ook de titel ´Wat maakt ons enthousiast´. Ik heb onder andere
verteld hoe enthousiast wij binnen dit project met z´n allen samen aan onze mooie methodiek hebben
gewerkt. Een methodiek waardoor wij onze klanten op basis van een vertrouwensband activeren en
daardoor op de re-integratieladder laten stijgen.
Zoals reeds bekend is, is onze methodiek twee maanden geleden door INW (Interventies Naar Werk)
gecertificeerd en behoort ons project nu hiermee tot de 6 ´best practices´ van Nederland binnen de
doelgroep ‘langdurig werklozen’! Wij mogen allemaal trots zijn op de behaalde resultaten en
successen, maar ook op de gemeente Schiedam die nu een bewezen succesvolle methodiek op haar
naam heeft staan.
Na onze presentatie en die van het andere mooie project ´PIEKEN´ zijn er door de aanwezigen
complimenten gemaakt over de kwaliteit en inhoud van de presentaties. En natuurlijk ... ook over
degenen die hebben gepresenteerd ☺. Ik vond het ook leuk te zien dat de clustermanager zelf langs
kwam om zijn complimenten aan ons (allen) te geven.
Nou, dat is toch niet slecht voor een eerste keer, he.... Ik ben zelf trots dat ik het weer heb durven
doen....
Mijn eigen quote: ’Ik geloof in het durven doen, grenzen verleggen en zoveel mogelijk je talenten,
kwaliteiten en kennis gebruiken’ . Ook geloof ik dat wij van binnenuit zelf over een eigen kracht
beschikken om het ´onmogelijke´ te bewerkstelligen.
Challenge yourself.... Het leven is en blijft een uitdaging, ieder dag weer. Met een goed gebalanceerde
innerlijke spirit en helder positief denken, waarbij je de medemens met liefde en respect behandeld,
gaan zondermeer deuren voor je open. En alles is mogelijk als je er in gelooft!!
Dit was dan mijn ervaring en succes van de week. Ik wil voor volgende week de ´vuurvlam´ aan
collega Vera van der Vos overdragen die ook met veel innerlijke energie haar weekimpressie zal
geven.
08-05-2009
Ichel Cecilia
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Epiloog
Hoe wordt nu het resultaat van het project ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ geborgd als de
projectperiode op 01 januari 2010 voorbij is en de externe medewerkers hun werkzaamheden
beëindigen?
Dit was -overigens terecht- ook de cruciale opmerking bij de beoordeling op 24 maart 2009 van de
panelleden van Interventies Naar Werk.
De gemeente Schiedam is een van de 23 gemeenten die betrokken is geweest bij het
voorbereidingstraject van de Wet Participatiebudget.
Er is gekozen voor een hoog ambitieniveau. Behalve dat het Participatiebudget een budgettaire
operatie met zich meebrengt, met veranderingen op het vlak van financiën en verantwoording, zet de
gemeente Schiedam hiermee nadrukkelijk in op het verbeteren van de dienstverlening aan de klant.
Er komt een Uitvoeringsprogramma Participatie 2009-2012 waarin voor de komende jaren beschreven
wordt welke acties zullen worden ondernomen om de uitgezette koers verdere invulling en uitwerking
te geven.
Parallel aan de uitvoering van dit programma is op 6 april 2009 gestart met het project ‘PIEKEN in
Schiedam’.
De kernbegrippen die in de werktitel zijn vervat zijn belangrijke elementen in het project:
- Participatie
- Integraal
- Efficiënt
- Klantgericht
- Effectief
- Naar de wijk
Binnen het projectteam wordt gewerkt met een integrale intake en een nieuwe, integrale vorm van
klantmanagement vanuit een multidisciplinair team. De werkwijze is bovendien wijkgericht; het
projectteam richt zich op (een deel van de) klanten uit de prachtwijk Nieuwland. Deze integrale
werkwijze is de richting waarin de gemeente Schiedam zich rondom het Participatiebudget wil
ontwikkelen. Binnen dit kader wordt in het project een werkwijze ontwikkeld en uitgekristalliseerd.
Het projectteam zal nog veel moeten uitzoeken en ontdekken. De gewenste richting is echter duidelijk:
de gemeente Schiedam wil meer geïntegreerd, klantgericht en wijkgericht werken.
De projectleiding van ‘PIEKEN in Schiedam’ is in handen gegeven van de externe projectleider van
het project ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’.
Op deze wijze worden de positieve resultaten, de wijze van aanpak en de klantbenadering vanuit het
project ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ binnen de staande organisatie geborgd.
Ook de externe projectmedewerkers zullen in de tweede helft van 2009 een coachende en
ondersteunende rol krijgen om hun succesvolle aanpak aan het projectteam ‘PIEKEN in Schiedam’
over te dragen.
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