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Donderdag 7 februari vond de conferentie ‘In gesprek met…’ plaats in Forum te Roermond. Een 
conferentie waarin we niet spraken over burgers, organisaties, beleidsmakers en bestuurders, maar 
mét! Burgers kregen tijdens deze conferentie de gelegenheid om hun mening en visie te delen over 
een aantal thema’s rondom sociale zekerheid. Gespreksleiders waren:  

 Nardy Beckers, Directeur sociale zaken Maastricht Heuvelland.  
Thema: De toekomst van het Lokaal Sociaal Beleid.  

 Hans Marell, Districtsmanager Sociaal Medische Zaken UWV Limburg.  
Thema: Arbeidsongeschikt en dan? Over afhankelijkheid en het UWV.  

 Jos Berends, Ontwikkelaar Social Impact Bond.  
Thema: Privaat kapitaal inzetten voor maatschappelijke doelen. Wat zijn de doelen, 
uitdagingen en resultaten hiervan?  

 Alexander Vervoort, Wethouder gemeente Venlo.  
Thema: Wat doet mijn gemeente als ik niet rondkom met mijn uitkering?  

 Peter van Leeuwen, Beleidsadviseur Landelijke Cliëntenraad.  
Thema: Bejegening, een andere relatie tussen burger en overheid.  

 Roger Vranken, Kredietbank Limburg en Roger Janssen, Sociale Verzekeringsbank.  
Thema: Bereikbaarheid, hoe komen instanties als KBL en SVB vroegtijdig in contact met 
mensen die kampen met financiële problemen?  

 
Tijdens de gespreksrondes hebben notulisten de opbrengst kernachtig samengevat. De suggesties die 
voort zijn gekomen uit deze gesprekken, hebben wij in dit verslag gebundeld. Deze suggesties, visies 
en statements worden tevens gebruikt als input bij het politiek debat van Burgerkracht Limburg dat 
plaatsvindt op 15 maart.   
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In gesprek met: Nardy Beckers, Directeur sociale zaken Maastricht Heuvelland.  
Thema: De toekomst van het lokaal sociaal beleid. 
 
Nardi Beckers daagde de deelnemers in haar gespreksronde uit de vraag te beantwoorden of in het 
sociaal domein beleid wel nodig is? Daarnaast vroeg zij iedere deelnemer om één ‘jeukwoord’  te 
benoemen rondom beleid, en één positief woord dat een hart verdient. Jeukwoorden waren onder 
andere: regels, participatie, triple helix, hebzuchtig, moet en vooral bureaucratie.   

 
 

Een positieve lading werd meegegeven aan: 

 Samen 
De deelnemers deelden hun interpretatie van die term, waarbij o.a. de volgende varianten de revue 
passeerden: 

- Beleid en uitvoering vanuit verschillende belangen bepalen en maken. Dat suggereert kracht, 
belangstelling 

- Kom uit de hokjes, probeer integraal te denken: korte lijnen, snel samen komen, niet op je 
eigen eilandje blijven zitten 

- Vraag wat je voor een ander kunt doen, dan kun je daarop in spelen. 60% inwoners Brunssum 
is eenzaam, daar kunnen we allemaal samen iets aan doen. Cijfers zijn er maar 
gemeente/politiek maken niet beleid vanuit wat dat voor burgers betekent en ze daar samen 
aan kunnen doen. 

- Samen is ook sociale controle, saamhorigheid. Die is weg, waardoor veel mensen eenzaam 
zijn, niet meekunnen. Je kun je afvragen of beleid deze mentaliteit verandert. 

 

 Regie (wie moet deze nemen?) 
- Ouderen moeten zelf regie nemen over vergrijzing 
- De overheid kan die rol nooit overnemen. Wij allen, burgers, zouden dat wel kunnen, maar 

veel mensen nemen die rol niet! 
- Zorg dat mensen regie kúnnen nemen, faciliteer ze daarbij, help hen waar nodig, haal 

belemmeringen weg. Realiseer bijvoorbeeld de zekerheid van een basisinkomen. Als mensen 
zich daar niet druk over hoeven te maken, zullen ze hun energie aan opbouwender en 
positievere dingen kunnen besteden dan aan overleven. 

 Kracht 
- In iedereen zit een kracht, soms onopgemerkt of onbenut. Die moeten we aanwakkeren, eruit 

halen, maar wel naar vermogen en dus met maatwerk. 
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- Beleid vanuit controle versus beleid vanuit vertrouwen. We moeten veel meer  uitgaan van 
vertrouwen. Als je dat geeft, dan krijg je het ook. Vertrouwen is een noodzakelijke 
randvoorwaarde om in je kracht te komen. 

 
De vraag of beleid wel of niet nodig is, bleef onbeantwoord. De aanwezigen leken meer behoefte te 
hebben aan randvoorwaarden om problemen op maat daadwerkelijk en zoveel mogelijk zelf op te 
lossen. Doordat solidariteit is afgenomen dreigen mensen die zich (al dan niet tijdelijk) in een 
kwetsbare positie bevinden, nog meer op zichzelf te zijn aangewezen. Met alle gevolgen van dien. Het 
lijkt erop dat beleid dit gemis moet compenseren.  
 

                  
 

In gesprek met: Hans Marell, districtsmanager UWV Limburg, Sociaal Medische Zaken 
Thema: Arbeidsongeschikt, en dan?  Over afhankelijkheid en het UWV. 
 
Hans Marell begon zijn workshop met een korte presentatie over de afdeling Sociaal Medische zaken 
van het UWV. Hij schetste de dienstverlening van deze unit, de omvang van activiteiten en toonde 
cijfers over de prestaties. Tevens legde hij uit dat UWV klantgerichter probeert te werken, daarbij 
goed probeert te luisteren naar zijn klanten. Het streven is dat UWV door haar klanten als onmisbaar 
wordt beschouwd. Zover is het echter nog niet. Dat komt deels doordat cultuurveranderingen tijd 
nodig hebben, regels en beleid soms knellend zijn, maar UWV ook heel wisselende signalen van 
klanten krijgt. Het is dan lastig daar op in te spelen. Hij riep de deelnemers aan de workshop op om 
hun ervaringen te delen en hem verbeterpunten mee te geven. 

De deelnemers toonden zich nog kritisch op de uitvoering van UWV.  
- Zo refereerden zij aan de machtsverhouding. Als kwetsbaar individu is het moeilijk om aan de 

instantie waarvan je afhankelijk bent, terug te geven dat je niet tevreden bent over een besluit 
of bejegening. 

- Een deel van de populatie is extra kwetsbaar door hoge schulden,  laaggeletterdheid, laag IQ. 
Daar wordt lang niet voldoende op ingespeeld (communicatie) of rekening mee gehouden. 

- De indruk bestaat dat UWV-medewerkers te ver af staan van de werkelijkheid die hun klanten 
ervaren. Er kwamen oproepen om  die medewerkers achter de voordeur te laten kijken, bij de 
Voedselbank of andere ontmoetingsplekken verhalen op te halen. Ook pleitten ze ervoor dat 
de UWV de burger/klant actiever opzoekt in plaats van hem alleen uit te nodigen in een 
afstandelijk, eng gebouw midden in een grote stad.  
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Verder sprak Hans over het nut van ontschotten. Samen met de gemeente aan tafel en het 
gezamenlijk gebruik maken van één pot financiën. Daarnaast werd er geconcludeerd dat UWV te 
weinig informatie verstrekt aan derden. Hans roept de bezoekers en burgers op: ‘Help ons om samen 
naar complexe casuïstiek te kijken?! UWV kan niet acteren wat er precies mis gaat’. 
 

In gesprek met: Jos Berends, Ontwikkelaar Social Impact Bond. 
Thema: Privaat kapitaal inzetten voor maatschappelijke doelen. Wat zijn de doelen, 
uitdagingen en resultaten hiervan? 
 
Jos opende zijn gespreksronde met de stelling dat het hebben van werk een belangrijke katalysator is 
voor het hebben van perspectief in je leven. Een Social Impact Bond (SIB) probeert de mensen die het 
moeilijkst aan werk te helpen zijn, te bemiddelen naar betaalde arbeid d.m.v. voorfinanciering door 
onder meer banken en pensioenfondsen. Het gaat hierbij veelal om mensen die langdurig werkloos 
zijn en vaak met schulden kampen. De lening en rente worden vervolgens door gemeenten 
terugbetaald uit besparingen op de uitkeringen. Door dit model ligt het financiële risico bij de 
voorschieter.  
 
Jos vervolgt: Veel mensen uit deze groep zeggen dat ze niet willen werken, maar in veel gevallen kan 
hier doorheen worden geprikt en gekeken worden naar oplossingen voor hun argumenten. De 
methodiek die de SIB toepast gaat uit van de kwaliteiten van de mensen op basis van echte interesse, 
en vertrouwen. Werk moet passen bij de persoon in kwestie en motiveren. Als mensen eenmaal aan 
het werk zijn, laat de SIB hen niet los, maar blijft deze mensen begeleiden zodat ze niet uitvallen. 
Mensen die geplaatst worden komen veelal bij MKB terecht, omdat men bij kleine bedrijven vaak goed 
in gesprek kan gaan over wat voor persoon er komt werken en wat deze persoon nodig heeft. 
Daarnaast is het MKB vaak toegankelijker en zijn de ondernemers nog ‘mens’. 
 
Bovenstaande aanpak vraagt veel van bedrijven en het is hierbij van groot belang dat de match tussen 
persoon en vacature heel goed is. Om een goede match te creëren moet je beginnen bij de persoon 
(wat hij kan, wat hij wil) en niet bij het vacature-aanbod. Jos verteld: ‘Wij zijn al heel lang met 
bepaalde gemeenten in gesprek, het gaat soms heel langzaam. De reden voor deze traagheid is voor 
ons moeilijk te beoordelen. Ik heb de indruk dat het van personen afhangt. Als de juiste persoon 
binnen de gemeente enthousiast is, kan het snel gaan’.  
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In gesprek met: Alexander Vervoort, wethouder Sociale Zaken Venlo 

Thema: Wat doet mijn gemeente als ik niet rondkom met mijn uitkering? 

 

In deze gespreksronde deelde de wethouder eerst zijn visie en ideeën over wat gemeenten 
doen/kunnen doen als iemand niet rond kan komen. Het ging daarbij over inkomensongelijkheid, 
armoede bestrijden, de onrendabelen, het afvoerputje, wegkijken, schuldenaanpak, preventieve en 
repressieve, toeleiding naar werk. Alexander onderstreepte zijn verhaal met persoonlijke verhalen en 
dingen die hij in de praktijk meemaakt. Daarbij ging het niet alleen over hoe men het in Venlo doet en 
wil gaan doen, maar ook algemeen hoe het zou moeten/kunnen. Doel van het gesprek was vooral een 
discussie op gang brengen en op die manier (betere) ideeën ophalen waar iedereen van kan 
profiteren. De wethouder zette de bezoekers stevig aan het denken door zaken te benoemen die we 
allen liever niet horen. Hij roept professionals (en burgers) op om zo nu en dan ongehoorzaam te zijn 
om mensen in nood (toch) te helpen, ook al kan dat niet volgens de gebaande paden en protocollen. 

Alexander streeft ernaar om in 2030 de verschillen binnen de samenleving geminimaliseerd te 
hebben. Hij vindt het belangrijk dat burgers en burgerinitiatieven hun eigen gevoel volgen wanneer 
het aankomt op het helpen van medeburgers. Bureaucratische barrières staan mening hulpvraag in de 
weg; burgers moeten elkaar weer gaan helpen.  

 

 
 

In gesprek met: Peter van Leeuwen, Beleidsadviseur Landelijke Clientenraad.  
Thema: Bejegening, een andere relatie tussen burger en overheid. 
 
Onderwerp van gesprek was de bejegening van cliënten. De visie van de LCR is dat de cliënt serieus 
moet worden genomen in zijn problemen. Zij zetten ervaringsdeskundigen in om problemen en 
knelpunten boven water te krijgen. Uit de gespreksronde kwamen een aantal conclusies naar voren: 

- Het is duidelijk dat er 2 partijen zijn, en dus ook 2 visies/perspectieven, namelijk die van 
bestuurder én die van de cliënt met zijn problematiek 
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- Bij de probleemoplossing gaat het vooral om verwachtingenmanagement (wat is het 
probleem? En in hoeverre kan de ander mij hierin helpen?) 

- Ook de benadering van de problematiek speelt een rol in de probleemoplossing: collectief 
versus individueel 

- Belangrijk is dat de cliënt een zo goed mogelijke schets geeft/kan geven van zijn problematiek. 
Mogelijk kan de inzet van maatjes of ervaringsdeskundigen hierin uitkomst bieden. Zij kunnen 
de cliënt bijstaan in het onder woorden brengen van zijn probleem, of kunnen meehelpen om 
de communicatie met de zorgverlener op gang te houden 

- Voor de probleemoplossing is het belangrijk dat wordt gekeken naar de gezamenlijke 
belangen van partijen, en (de mogelijke) ruimte daarin om problemen op te lossen (creatieve 
ruimte). En welke discretionaire ruimte er aan de casemanager/zorgverlener/ambtenaar is 
toebedeeld. Creëer ruimte, zoek naar een compromis! 

- Oog hebben voor de afhankelijke positie waarin de cliënt/patiënt zich bevindt is van groot 
belang.  

- De bejegening heeft ook te maken met de privacy en eigenwaarde van de cliënt; over welke 
items ga je het gesprek met hem of haar aan? 
  

Verder werd er de vraag gesteld of we allemaal in dezelfde taal afstemmen? Mensen die er alles aan 
doen om uit de uitkering te komen worden keihard door de rem getrapt door alle regels die er zijn. 
Denk hierbij aan inhoudingen, korten van de uitkering, etc.  
 

In gesprek met: Roger Vranken, Kredietbank Limburg & Roger Janssen, Sociale 

Verzekeringsbank Limburg. Thema: Bereikbaarheid, hoe komen instanties als KBL en SVB 

vroegtijdig in contact met mensen die kampen met financiële problemen? 

De KBL en SVB trappen hun gespreksronde af met enkele cijfers rondom schuldenproblematiek in 
Nederland. Zo zijn er maar liefst 1,5 miljoen huishoudens zijn met risicovolle/problematische 
schulden. Terwijl maar 193.000 huishoudens bekend zijn in de schuldhulpverlening 
Gemiddeld duurt het zo’n 5 jaar voordat men in schuldhulpverlening terecht komt. De weg naar 
schuldhulpverlening wordt vaak niet eerder gevonden vanwege schaamte, laaggeletterdheid, 
stress/verlamming of vanwege het overweldigend effect van de problematiek. 

- Schaamte 
- Laaggeletterdheid 
- Stress/verlamming 
- Overweldigend effect 

  
Moge duidelijk zijn dat vroegsignalering bij schulden van groot belang is. De SVB en KBL zijn in het 
kader hiervan samen een pilot vroegsignalering gestart. De gedachte hierbij is dat de SVB proactief 
contact zoekt met mensen, wanneer er sprake is van beslaglegging/ bestuurlijke premie. Deze mensen 
worden dan benaderd met de vraag of ze hulp op prijs stellen en of de KBL contact met hen op mag 
nemen.  
Naast bovengenoemde pilot doen de KBL en de gemeenten een appel op woningcorporaties en 
energiemaatschappijen voor een integrale aanpak rondom vroegsignalering/schuldenproblematiek. 
Hun rol hierbij is verbinden, doorverwijzen, realistisch kijken naar noodzakelijke acties rond 
verschillende thema’s, zoals laaggeletterdheid.  
  
Tussentijdse resultaten uit het project zijn: 

- Er zijn 39 klanten uit de gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen proactief benaderd door de 
SVB met de vraag of de KBL hen mag benaderen. 
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- Klanten reageerde over het algemeen ‘blij verrast’ 
- 19 klanten zijn ‘warm overgedragen’ 
- Met 2 klanten kreeg men geen contact 
- 9 klanten doorlopen inmiddels een traject bij de KBL 
- 5 klanten gaven aan wellicht op een later moment alsnog een traject aan te willen gaan 
- 3 klanten toonden geen belangstelling. 

  
Kanttekeningen/vraagtekens/bedreigingen pilot: 

- Vooraf vroegen SVB en KBL zich af of de klant wel zit te wachten op de proactieve houding van 
instanties? Het antwoord is dat alle 39 personen het zeer op prijs stelde dat de SVB contact 
heeft gezocht met de klanten en een helpende hand heeft uitgestoken. 

- Bedrijven worden benaderd om deel te nemen aan de pilot maar voelen zich vaak niet 
verantwoordelijk voor werknemer, ondanks de hoge kosten die beslaglegging met zich 
meebrengt voor werkgever (plus minus €13.000 per werknemer per jaar!). Een deel van de 
werkgevers geeft als reden op zich niet teveel te willen ‘bemoeien’ met de werkgever 
wanneer het om dit soort gevoelige onderwerpen gaat. Het lijkt wel of we hier te maken 
hebben met een soort van dubbele schaamte; zowel bij de medewerker als bij de werkgever. 

 
Samenvattend: 
Zoals bij alle Pijler-events, bestond het publiek uit diverse vertegenwoordigers: cliëntenraadsleden, 
leden van de vakbond FNV, gemeenteambtenaren, ervaringsdeskundigen, enzovoorts. 
Doel van de conferentie was vooral het op gang brengen van een discussie en op die manier (betere) 
ideeën op te halen waar iedereen van profiteert. Meerdere bezoekers en gespreksleiders gaven  aan 
de dag als leerzaam te hebben ervaren. Er werden goede praktijkvoorbeelden gedeeld en de 
gespreksleiders hebben een ware bijdrage geleverd in het laagdrempeliger maken van contact tussen 
burgers en bestuurders/uitvoerders. 
 

 


