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Introductie 
 
In vergadercentrum Makeblijde te Houten vond op 18 september jl. de derde bijeenkomst van de 
werkplaats ‘Arbeid en Inclusie’ plaats.  De bijeenkomst  stond in het teken van ‘integrale aanpakken’ op 
het gebied van toeleiding naar werk. Een uitdaging voor veel gemeenten is het zoeken naar en 
ontwikkelen van aanpakken om dit zo effectief mogelijk te kunnen doen, ook vanuit het perspectief van 
de klant. Tijdens de bijeenkomst stonden daarom de volgende twee vragen centraal:  1) Wat zijn 
effectieve werkwijzen om vanuit een integrale aanpak de toeleiding naar werk te bevorderen? En 2) 
Hoe kunnen daarbij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt centraal gesteld worden?  
 
Uit een verschillende Utrechtse gemeenten waren er betrokkenen aanwezig. Op uitvoerend niveau 
waren er onder meer consulenten uit sociale teams, job coaches en arbeidsdeskundigen. Vanuit de 
gemeenten zelf waren er onder meer beleidsadviseurs en bestuurders. 
  

 

Doel van de bijeenkomst was het bieden van een gelegenheid om ervaringen uit te wisselen over dit 

onderwerp. Na een korte introductie en achtergrond over de werkplaats ‘Arbeid en Inclusie’, deed een 

van de onderzoekers van de Hogeschool Utrecht verslag van de belangrijkste bevindingen van recent 

onderzoek op dit terrein. Daarnaast hebben vertegenwoordigers van gemeente Wijk bij Duurstede en 

de lokale uitvoeringsorganisatie op het gebied van zorg en welzijn ‘Stichting Binding’ hun ‘best practices’ 

op het gebied van ‘integraal werken’ met betrekking tot toeleiding naar werk met de aanwezigen 

gedeeld. Na dit plenaire gedeelte zijn de aanwezigen in kleine groepen uiteen gegaan om hier op door 

te praten met de vragen: Wat werkt? Wat zijn knelpunten? De bijeenkomst eindigde met een plenaire 

discussie over de belangrijkste uitkomsten uit de deelsessies. 

In dit verslag delen we de belangrijkste punten uit deze verschillende programma onderdelen. 

De werkplaats ‘Arbeid en Inclusie’  

De bijeenkomst wordt geopend door Rob Gründemann, lector van het lectoraat ‘Organiseren van 

Verandering in het Publieke Domein’ (Hogeschool Utrecht). Tijdens zijn introductie vertelt hij over het 

Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) van waaruit de werkplaats is geïnitieerd. Het kUS is een 

leernetwerk, bedoeld om kennis in het sociale domein te ontwikkelen en te delen. Kennis op basis 

waarvan burgers, professionals en overheid kunnen werken aan een inclusieve samenleving. 

Deelnemers zijn: gemeenten, kennisorganisaties, netwerken en het werkveld. Binnen het kUS zijn een 



aantal werkplaatsen opgetuigd, waaronder de werkplaats ‘Arbeid en Inclusie’ (voor meer info over het 

kennisplatform, klik hier).  

Met de werkplaats Arbeid en Inclusie wil het kUS, in samenwerking met de praktijk, kennis en methoden 

ontwikkelen en innoveren om kwetsbare personen (terug) te geleiden naar arbeid.  De functie van de 

werkplaats is: 

 Het bieden van een platform voor gemeenten om kennis- en expertise op het gebied van 
arbeidsparticipatie met elkaar te delen.  

 Het uitvoeren van (kleinschalig) onderzoek naar specifieke gemeentelijke aanpakken. Dit onderzoek 
kan  worden gecombineerd met ondersteuning en training op specifieke thema’s. Deze vorm van 
‘actie onderzoek’ / ‘action learning’ maakt het mogelijk om kennis direct terug te koppelen naar de 
praktijk, en direct onderzoeks-resultaten te genereren. 

 Het terugkoppelen van inzichten uit onderzoek / trainingstrajecten aan de verschillende gemeenten 
in de werkplaats. 

 (indien gewenst) toewerken naar een grootschaliger onderzoek om de effectiviteit van de 
verschillende aanpakken goed in kaart te brengen. 

 

Bevindingen recent onderzoek 

Joep Binkhorst, onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale 

Innovatie van de Hogeschool Utrecht gaat in op de belangrijkste 

bevindingen van het recent afgeronde onderzoek ‘De vele beelden 

van integraal werk’. Dit onderzoek, uitgevoerd door de Hogeschool 

Utrecht en drie andere hogescholen richtte zich op ‘integrale 

aanpakken’ van sociale teams en diensten werk en inkomen van 

gemeenten (of regio’s). Aanleiding voor dit onderzoek is de 

constatering dat gemeenten er, vanuit de transities voor gekozen 

hebben om de ondersteuning voor inwoners zo integraal mogelijk 

te organiseren. Dit betekent dat er gekeken wordt naar meerdere 

leefgebieden om te voorkomen dat inwoners aan te veel instanties 

steeds weer hun verhaal moeten doen om de benodigde 

ondersteuning te kunnen krijgen. Met de nieuw opgetuigde 

‘sociale wijkteams’ zou deze integrale aanpak gestalte kunnen 

krijgen waarbij hier - ook met het oog op toeleiding naar arbeid - 

vaak al vertegenwoordigers van gemeenten of regionale 

uitvoeringsorganisaties op het gebied van werk en inkomen zijn 

vertegenwoordigd.   

 
Het onderzoek laat zien dat deze integrale benadering in veel gemeenten nog verder gestalte moet gaan 

krijgen. Zowel klanten als professionals benoemen diverse ‘werkzame bestanddelen‘ voor een 

succesvolle ‘integrale aanpak’. Tegelijkertijd zien zij in hun eigen leefomgeving of werkpraktijk nog veel 

ontwikkelmogelijkheden om deze aanpak verder aan te scherpen. In lijn met literatuuronderzoek op het 

gebied van integraal werken (Zie bv: deze publicatie van Movisie over integrale aanpakken) zien we 

ontwikkelmogelijkheden op de volgende terreinen: 

- Vanuit de cliënt: Een brede aanpak of benadering die samenhangend is en aandacht heeft voor alle 

leefgebieden van de cliënt. Integraal werken gaat om een allesomvattende, holistische aanpak van 

de vraagstukken. 

https://husite.nl/kus/
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-integraal-werken-wijk


- De organisatorische component. Het ineenvlechten van verschillende functies en organisaties in 

organisatievorm (bijvoorbeeld een frontoffice/loket) of organisatieverband (bijvoorbeeld een 

sociaal wijkteam) om tot één brede aanpak te kunnen komen dat alle leefgebieden bestrijkt. Het 

gaat hierbij dus om het interprofessioneel samenwerken, ook wel multidisciplinair, interdisciplinair 

en transdisciplinair genoemd. 

- De methodische component. Het onderling afstemmen van verschillende deskundigheden en 

werkwijzen – de kennis en kunde van professionals – om tot één, op elkaar afgestemd plan voor de 

cliënt te kunnen komen.   

- Beleids- / bestuurlijke component. Het adequaat faciliteren van samenwerkingsverbanden in het 

sociale domein. Dat vraagt om een multi-level governance aanpak om te zorgen voor congruentie 

tussen de beleidsvisie, de inrichting van de organisatie en de uitvoering op de werkvloer. 

Op basis van het onderzoek kan dan ook worden geconcludeerd dat het voor het laten slagen van een 

‘integrale aanpak’ van belang is om deze te toetsen op deze aspecten. Met name als het gaat om de 

samenwerking tussen professionals van een sociale team en de afdeling werk en inkomen is het zaak 

dat t.b.v. betere afstemming professionals beter zicht krijgen op elkaars expertise. Een gebrek aan 

vertrouwen (als gevolg van slechte onderlinge afstemming), waarvan nu regelmatig nog sprake van is, 

zit goede samenwerking in de weg. Klanten lijken dat indirect ook te ondervinden, bijvoorbeeld wanneer 

zij aan verschillende hulpverleners hun ondersteuningsvraag steeds opnieuw moeten vertellen. Goede 

organisatie en bestuurlijke visie draagt er bovendien aan bij om professionals hierin te faciliteren. 

In de bijlage bij de mail van dit verslag vindt u het volledige rapport ‘De vele beelden van integraal werk’ 

waaruit deze en meer bevindingen uitgebreid beschreven staan. 

 

‘Best practices’ uit Wijk bij Duurstede 

Ter illustratie van wat een succesvolle integrale aanpak inhoudt, geven Frank Brouwer, coördinator 

vrijwilligers en participatie van Stichting Binding, en Mariska Romijn, beleidsadviseur gemeente Wijk bij 

Duurstede een presentatie over ‘De Participatietafel’ een lokaal voorbeeld van een integrale aanpak.  

De participatietafel, een initiatief dat in 2016 is gestart, is een samenwerkingsverband waar ‘Loket Wijk’ 

(het sociale team van de gemeente), de regionale sociale dienst, Stichting Binding, Biga, De Wijkse 

Werkplaats en de gemeente zelf bij zijn aangesloten. Doormiddel van casuïstiekbesprekingen, elke zes 

weken, wordt beoogd participatie van inwoners te bevorderen. Tijdens de bijeenkomsten wordt in kaart 

gebracht: ‘wat is er/wie doet wat/wie is verantwoordelijk’. Als succesfactoren noemen Mariska en Frank 

onder andere: ‘men kent elkaar’ en  ‘vertrouwen’. Ook draagt de aanpak volgens hen bij aan het loslaten 

van het systeemdenken, het stimuleert het denken vanuit klant, het opzoeken van grenzen en het 

benutten van aanwezige creativiteit voor het vinden van oplossingen. Bijkomend effect is dat de 

bijeenkomsten de onderlinge samenwerking versterken en het netwerk van professionals onderling 

wordt versterkt.   

In de bijlage bij de mail bij dit verslag vindt u de belangrijkste punten van deze aanpak (inclusief 

contactgegevens) en het format dat zij gebruiken bij de casuïstiekbesprekingen.  

Deelsessies 

Na het plenaire gedeelte gaan de aanwezigen in groepen uiteen. Zij krijgen daarbij de volgende vragen 

mee: Wat zijn effectieve werkwijzen om vanuit een integrale aanpak de toeleiding naar werk te 

bevorderen? En: Hoe kunnen daarbij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt centraal gesteld 

worden? Elke tafel gaat aan de slag met ‘wat werkt’ en de knelpunten op dit vlak.   



Bij de eerste deelsessie is men ervaringen uit gaan wisselen voor wat betreft zaken die in de 

verschillende gemeenten al worden uitgevoerd die zij als ‘best practice’ bestempelen. Een aantal van 

deze best practices hangen samen met een goede samenwerking en integratie van dienstverlening.  Een 

voorbeeld daarvan is een vrij inloop spreekuur in een wijk met veel problemen. Dat spreekuur wordt 

bemenst door samenwerkende organisaties. Daarnaast noemt men het inzetten op ‘kleinschaligheid’: 

wijk/buurgerichte aanpakken waarbij men elkaar kent zodat er vertrouwen ontstaat tussen 

professionals onderling en tussen professionals en burgers. Positieve ervaringen zijn er ook in 

gemeenten waar de sociale dienst een plek 

in het wijkteam heeft.  Het faciliteren van 

eigen werkbedrijven (sociale 

ondernemingen), al dan niet gestimuleerd 

door het uitzetten van een prijsvraag voor 

het schrijven van een bedrijfsplan wordt 

eveneens benoemd. Het organiseren van 

‘doorbraaksessies’ voor ad hoc interventies 

(vooral ten behoeve van het doorbreken 

van financiële barrières) is in een van de 

gemeenten een succesvolle formule om 

integraal werken een ‘boost’ te geven.  

Knelpunten zijn er ook benoemd. Zo wordt 

opgemerkt dat de houding van betrokkenen van groot belang is. Zo wordt naar voren gebracht dat je 

een ‘lange adem’ nodig heb om de cliënt echt te kunnen bevragen: wat zijn diens wensen en 

mogelijkheden? Soms betekent dat ook dat je je er bij neer moet leggen dat niet iedereen vol aan het 

betaalde werk komt.  Van belang is het daarom te investeren in het uitwisselen van kennis en expertise 

van betrokken professionals. Ook werd privacy als een belangrijk struikelblok aangeduid. Men weet vaak 

niet wat wel en niet mag bij informatie-uitwisseling. Ook wordt opgemerkt dat er vaak sprake is van 

belangenverschillen en een verschil in visie tussen verschillende partijen. Belangen verschillen tussen 

organisaties zitten samenwerking in de weg. Bottomline is het omdat er vanuit geld wordt gestuurd. De 

euro’s zijn leidend, een cliënt betekent inkomsten  

In de tweede deelsessie is door verschillende personen opgemerkt dat de afgelopen jaren de 

samenwerking tussen de verschillende partijen rond de re-integratie van kwetsbare burgers verbeterd 

is. Desondanks blijkt de stap naar betaald werk voor veel personen groot en blijken nog niet alle partijen 

actief mee te werken in de richting van (betaald) werk. Schuldenproblematiek blijkt voor betrokken 

personen een barrière te vormen voor het actief zoeken naar werk. Deze problematiek dient eerst te 

worden aangepakt, voordat acties in de richting van werk kunnen worden ondernomen. 

Uitwisseling van persoonlijke gegevens in het kader van gezamenlijke bespreking casuïstiek vereist 

betrokkenheid en instemming van de cliënt zelf. Daarbij dienst het belang van de cliënt altijd voorop te 

staan.    

Voorbeelden van goede praktijken: 

- De ‘Oordeelskamer’ die in Eindhoven wordt toegepast waar getoetst kan worden of alternatieve 

paden (buiten de regels om) bewandeld moeten worden.  

- Abrona heeft een vast contactpersoon bij het UWV, die makkelijk benaderd kan worden. 

- Wijk bij Duurstede is een kleine gemeenschap waar activiteiten en samenwerking van origine al 

makkelijker worden opgepakt.  



Ook in de derde deelsessie kwamen verschillende ‘best practices’ en knelpunten naar voren. Ook hier 

werd het belang van vertrouwen tussen professionals onderling benadrukt. ‘Elkaar serieus nemen in 

expertise’ werd daarbij benadrukt. Ook binnen een gemeente kan dit van waarde zijn. Zo wordt bepleit 

om ambtenaren van verschillende afdeling W&I, WMO of jeugd met elkaar mee te laten lopen.  

Voornaamste knelpunten die in deze deelsessie genoemd werden, waren: de schotten tussen 

verschillende financieringsstromen. Ook het beleid van gemeenten is vaak nog per gemeente te veel van 

elkaar gescheiden, met ook verschillende ‘kleuren’ in het beleid. Ook werd er benadrukt dat het UWV 

en gemeenten nog niet altijd goed samenwerken.  Ten slotte werd het gebrek aan beschutte 

werkplekken benoemd. 

Samenvatting, conclusies en vervolgstappen 

Na afloop van de deelsessies geeft elke groep een terugkoppeling van de hierboven beschreven 

bevindingen in een korte ‘pitch’. Hierover gaan de groepen plenair in discussie om te komen tot een 

aantal overkoepelende inzichten.  

Een aantal zaken vallen daarbij op. Zo wordt op de eerste plaats zichtbaar hoe groot de verschillen tussen 

gemeenten zijn ten aanzien van de vraagstukken waarmee zij zich geconfronteerd zien. Plaatselijke 

(beleids)keuzes lijken dan ook van grote invloed zijn op hoe een integrale aanpak vorm krijgt. 

Bijvoorbeeld op thema’s als: het betrekken van de cliënt, samenwerking tussen organisaties, privacy 

(protocollen),  het doorbreken van schotten tussen wetten of verschillen in financieringsstromen (die 

wel of geen knelpunt vormen  ), lijkt er binnen de ene gemeente al meer ontwikkeld te zijn dan in andere 

gemeenten. Het positieve daaraan is dat er binnen de verschillende gemeenten voor veel vraagstukken 

dus al (deel)oplossingen zijn gevonden. Het is mede daarom waardevol om als vertegenwoordiger van 

een gemeente of uitvoeringsorganisatie met anderen uit te wisselen hoe men elders in de regio vorm 

en inhoud geeft aan vraagstukken op het terrein van ‘arbeid en inclusie’. 

De aanwezigen benoemen tevens een gezamenlijke ‘behoefte’ om de beoogde integrale aanpakken van 

de grond te krijgen. Zij geven aan dat er op gemeentelijk niveau sprake moet zijn van een ‘aanjager’: 

iemand (een ‘best person’) die de meerwaarde van een integrale aanpak op verschillende strategische 

plekken weet neer te leggen. Enerzijds ligt daarin een rol voor de gemeenten zelf: zij hebben veelal het 

grootste mandaat om een innovatie aanpak te faciliteren. Anderzijds dienen ook de uitvoerende 

instanties daarin gezamenlijk op te trekken. 

Als werkplaats willen we daarin in elk geval ook een rol spelen. Om te beginnen als platform waar 

betrokkenen vraagstukken op dit terrein kunnen neerleggen. En om, zoals ook door een van de 

aanwezigen werd voorgesteld, vanuit de werkplaats de ‘good practices’ die er al zijn te bundelen en 

kenbaar te maken zodat het ook elders kan worden toegepast. Door het organiseren van bijeenkomsten 

kunnen we deze vraagstukken agenderen binnen de regio. Ook kunnen we onderzoek uitvoeren om 

bepaalde kwesties veder uit te diepen. 

Tot slot werd als suggestie voor een vervolgbijeenkomst gegeven om de samenwerking met UWV 

centraal te stellen. Voor veel gemeenten is dat een belangrijk knelpunt om een integrale aanpak op te 

zetten, zo wordt naar voren gebracht. 

Mocht u nog vragen hebben op basis van dit verslag, of in geval er specifieke vraagstukken op het gebied 

van ‘Arbeid en Inclusie’ binnen uw gemeente spelen, neem dan gerust contact met ons op! 

Contact: Joep.Binkhorst@hu.nl  / tel: 06 29 58 69 83   

https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/61/7/Factsheet_Best_persons-1456327367.pdf
mailto:Joep.Binkhorst@hu.nl

