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1. 

1.1 Aanleiding 

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) organiseerde op 6 december 2018 een Kennisatelier over de communicatie met cliënten 

met een migratieachtergrond bij arbeidstoeleiding. Er waren namelijk signalen dat deze niet altijd soepel verloopt. 

Uit cijfers van CBS blijkt dat zich onder bijstandsgerechtigden relatief veel mensen met een migratieachtergrond bevinden en dat dit 

aantal minder snel terugloopt dan bijstandsgerechtigden zonder migratieachtergrond. Hoewel het aantal uitkeringsgerechtigden met een 

migratieachtergrond, dat aan de balie van een klantmanager werk en inkomen verschijnt, per gemeente enorm verschilt, gaat het lande-

lijk gezien om een aanzienlijke groep. Van de 515.000 mensen die in 2017 een bijstandsuitkering kregen, hadden 322.000 mensen een 

migratieachtergrond. Dat is ruim 60% van de bijstandscliënten die de sociale diensten te woord staan. Binnen deze groep hadden 54.000 

mensen een westerse en 268.000 mensen een niet-westerse migratieachtergrond. Het aantal bijstandscliënten met een Nederlandse 

achtergrond bedroeg 193.000 mensen.

Nederlands Westers Niet-Westers

2017 193.000 54.000 268.000

2018 178.000 50.00 264.000

1.2 Doel 

Doel van het Kennisatelier was meer inzicht te krijgen in de communicatie bij arbeidstoeleiding tussen gemeenten (klantmanagers Werk 

en Inkomen) en cliënten met een migratieachtergrond en tot verbetersuggesties te komen, die kansrijk zijn om de communicatie te 

verbeteren en uiteindelijk leiden tot een afname van het aantal uitkeringsgerechtigden met een migratieachtergrond. De volgende vragen 

stonden centraal:

• Welke succesfactoren en belemmeringen zijn er in de communicatie in de begeleiding naar werk, specifiek voor mensen met een 

migratieachtergrond?

• Welke randvoorwaarden zijn nodig voor de klantmanagers om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen (zoals tijd, 

opleiding, reflectie) en zijn deze randvoorwaarden voor hen geregeld?

• Welke goede praktijken zijn er om de communicatie te verbeteren?

Dit verslag is gebaseerd op het Kennisatelier en de verkenning die wij voorafgaand hieraan uitvoerden. Wij hielden interviews met erva-

ringsdeskundigen, experts en beleidsambtenaren en deden een beperkte literatuurverkenning. 

Inleiding1
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1.3 Literatuurstudie

Uit de literatuur komt naar voren dat er niet of nauwelijks onderzoek is gedaan naar mogelijke problemen in de communicatie tussen 

sociale diensten en bijstandscliënten met een migratieachtergrond. Sommige studies laten zien dat bijstandscliënten niet tevreden zijn 

over de communicatie, maar daarin worden geen opvallende verschillen genoemd tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. 

Enkele andere studies (Gowricharn 2001) en studies over de communicatie van andere professionals met cliënten/burgers met een 

migratieachtergrond laten wel degelijk zien dat de communicatie soms moeizaam verloopt. Dit blijkt ook uit de interviews, waarin we 

hebben gevraagd naar mogelijke knelpunten bij zowel klantmanagers als cliënten. Op basis hiervan hebben we een eerste idee gekregen 

van mogelijke factoren die de communicatie tussen klantmanagers en cliënten met een niet westerse migratieachtergrond bemoeilijken 

en hoe deze verklaard kunnen worden en welke mogelijkheden er zijn om de communicatie te verbeteren. Over deze factoren zijn we, op 

basis van uitkomsten van de literatuurstudie en de interviews, verder in gesprek gegaan tijdens het Kennisatelier. 
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2. 

2.1 Ervaren vooroordelen over niveau, motivatie, houding en gedrag

Misschien wel de belangrijkste factor, die een effectieve communicatie tussen klantmanagers en cliënten met een migratieachtergrond 

in de weg lijkt te staan, is de ervaring van cliënten met vooroordelen en ongelijke behandeling. Uit de interviews komt naar voren dat klant-

managers het niveau van sommige bijstandscliënten met een migratieachtergrond te laag zouden inschatten. (Impliciete) vooroordelen 

over het niveau van cliënten kunnen gevolgen hebben voor het professioneel handelen van de klantmanagers. Dat resulteert bijvoorbeeld 

in het bieden van een aanbod dat onvoldoende aansluit op de talenten en opgebouwde werkervaring van mensen. Dat geldt zowel voor 

het cursusaanbod als voor de banen die voorgelegd worden. Een expert noemt het verhaal van een vluchteling die ICT-specialist is een 

basiscursus ‘Word’ heeft moeten volgen. Ook tijdens het Kennisatelier werden voorbeelden gegeven van vluchtelingen die in het land van 

herkomst werkten als arts of dierenarts, die bij de arbeidsbemiddeling werk kregen aangeboden dat naar hun mening niet passend was 

voor hun niveau en opleiding. Zij konden bij de kringloop werken om de taal te leren. Klantmanagers maken de afweging dat eerst de taal 

geleerd moet worden, of veronderstellen dat het beroep in het land van herkomst niet gelijk 

staat aan hetzelfde beroep in Nederland. Afwijkende waardering van diploma’s, vooroplei-

dingen of beroepen kunnen leiden tot wederzijds onbegrip tussen cliënt en klantmanager. 

Tijdens het Kennisatelier werden voorbeelden besproken dat het werken in een supermarkt 

in Turkije anders is dan werken in een Nederlandse supermarkt, en dat een opleiding in de 

automatisering in Griekenland van een ander niveau is dan in Nederland. Bij de inschatting 

van de mogelijkheden van de cliënt spelen de assumpties van de klantmanager over de 

eerdere werkervaring een rol. De ervaring van bijstandscliënten is verder dat (taal) cursussen 

die in collectief verband worden georganiseerd,  geen of onvoldoende rekening houden met 

niveauverschillen. Zij willen graag studie en werk combineren, zodat ze toekomstgericht aan 

de slag kunnen. 

Verder blijkt uit de interviews en het Kennisatelier dat vooroordelen over de motivatie van bijstandscliënten de communicatie kunnen 

bemoeilijken. Met name klantmanagers die al jaren bij de sociale dienst werkzaam zijn, lopen op den duur het risico dat beroepsdefor-

matie optreedt, waardoor te snel wordt gedacht dat een cliënt ongemotiveerd is en problemen heeft. Voorbeelden van vooroordelen die 

genoemd zijn: ‘werkzoekenden vinden een uitkeringssituatie meer dan voldoende’, ‘cliënten met een migratieachtergrond hebben een 

ander arbeidsethos’, ‘gezondheidsklachten worden als excuus gebruikt om niet te hoeven werken’, ‘cliënten met een migratieachter-

grond zitten in een slachtofferrol’. Bij het beoordelen van de motivatie van cliënten spelen daarnaast ‘Nederlandse’ normen onbewust 

een rol: ‘je moet assertief zijn’, je moet durven’, ‘je moet je inzetten’, ‘je moet er wel voor open staan’, ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. 

Bijstandscliënten krijgen bij voorbaat een stempel “moeilijk bemiddelbaar” als zij ongemotiveerd bevonden worden. Volgens de geïnter-

viewden zou voorbij worden gegaan aan reële redenen of omstandigheden waardoor mensen (tijdelijk) niet kunnen werken. Er wordt een 

voorbeeld gegeven van een gescheiden vrouw met kleine kinderen die ook nog eens te kampen heeft met schuldenproblematiek, voor 

haar is het buitengewoon ingewikkeld om te werken. Andere mensen kunnen door discriminatie op de arbeidsmarkt soms moeilijker 

een passende baan vinden. Dit geldt zowel voor mensen met en zonder migratie-achtergrond. Hier zouden klantmanagers soms onvol-

doende rekening mee houden. 

Klantmanager: Op de arbeids-
markt merk je dat inciden-
ten het beeld bepalen van 
groepen werkzoekenden. Dat 
geldt ook voor bijstandscli-
enten zonder migratieach-
tergrond. Van mensen in 
de bijstand is een negatief 
beeld: ‘echt weer zo’n 
bijstandsklant’. 

Factoren die de 
communicatie 

bemoeilijken
2
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Deze ervaren vooroordelen komen ook naar voren uit de literatuurverkenning. Bijstandsgerechtigden hebben vaak al het gevoel geen 

eerlijke en gelijke start te hebben in deze samenleving (Elshout, 2016). De opgelopen maatschappelijke achterstand wordt beoordeeld 

als onoverbrugbaar. Dit gevoel wordt beïnvloed door de sociale en etnische achtergrond van een individu. Daarnaast stelt Gowricharn 

(2001) dat er bij sociale diensten een onderscheid wordt gemaakt tussen “nette armen” en “andere armen”: “De ‘nette armen’ voldoen 

aan cultureel gangbare beelden van fatsoenlijke mensen. Deze armen krijgen aan de balie van de sociale dienst veel sociaal krediet en 

worden intensief geholpen. Degenen die niet beantwoorden aan het beeld van de ‘nette armen’, kunnen niet altijd rekenen op hulp van 

de uitvoerende medewerkers.”Wat als fatsoenlijk wordt gezien, komt vaak voort uit een Nederlands referentiekader. Zolang individuele 

cliënten aan een zogenoemd cultureel normbeeld voldoet (netjes, beleefd, serieus en goed verzorgd) treden er ook volgens de geïn-

terviewden minder snel communicatieproblemen op. Maar cliënten die zichzelf bijvoorbeeld verwaarloosd hebben en te laat op een 

afspraak komen, worden eerder als “kansarm” gezien. In dit verband komen er in de interviews ook signalen naar voren dat de toon van 

klantmanagers soms streng, geïrriteerd en hard is en dat er vormen van dwang doorklinken. Ook ervaren sommigen dat zij voorgelogen 

en bedrogen worden. Cultuurverschillen in communicatie kunnen leiden tot vooroordelen, die op hun beurt de cliënt in een van deze twee 

groepen plaatsen, met als gevolg dat bijstandsgerechtigden met een migratieachtergrond (onterecht) benadeeld wordt. Hier gaan we in 

de volgende paragraaf nader op in. 

Vooroordelen worden extra versterkt als cliënten een verslavings- of psychiatrische problematiek hebben. Een groot deel van de cliënten 

heeft te maken met dergelijke problematiek. Mensen met een migratieachtergrond zouden vaker negatieve consequenties ondervinden 

van hun verslavings- of psychiatrische problematiek: zij zijn minder snel geneigd om zich te laten keuren door een arts omdat zij geen 

stempel willen. Van cliënten zonder migratieachtergrond is dergelijke problematiek daarentegen vaak wel bekend, waardoor klantmana-

gers er meer rekening mee kunnen houden.

Leiden vooroordelen ook tot discriminatie? Bij cliënten met een migratieachtergrond leeft de indruk dat vooroordelen soms ook tot 

discriminatie leiden. Daarbij zou sprake zijn van handelingsverlegenheid zodra klantmanagers beschuldigd worden van discriminatie. 

Klantmanagers zijn dan geneigd om dit direct te ontkennen en luisteren onvoldoende naar cliënten. Overigens ervaart niet iedereen 

discriminatie. De neiging kan bestaan om terughoudend te zijn met beschuldigingen van discriminatie, omdat het voor cliënten moeilijk 

is om te beoordelen en te bewijzen. Van belang is ten slotte dat bij de sociale dienst nog te weinig aandacht zou zijn voor vooroordelen 

en discriminatie op de arbeidsmarkt. Er zou onvoldoende bij stilgestaan worden dat sommige mensen hierdoor minder makkelijk aan het 

werk kunnen komen en dus minder kansen hebben.

2.2 Taalproblemen en culturele verschillen

Taalproblemen blijven een fundamenteel probleem in de communicatie van professionals en cliënten met een migratieachtergrond 

(Snel, 2002; Prins & Heijdel, 2005; Razenberg, Kahmann, Gruijter & Damhuis, 2018). Het gevolg hiervan is miscommunicatie tussen beide 

partijen. Taal is cruciaal om bepaalde werkzaamheden uit te kunnen voeren. Voor iemand die de Nederlandse taal niet of nauwelijks 

machtig is, is maatschappelijke participatie niet haalbaar. Wanneer iemand wel in staat is om te werken, kan miscommunicatie nog 

steeds tot problemen leiden. Verschillen in interpretatie en elkaar niet volledig begrijpen kan leiden in onvrede en irritatie aan beide kanten. 

Verder spelen culturele verschillen een rol in de communicatie. Bijvoorbeeld, het doen van vrijwilligerswerk als tegenprestatie wordt 

door bijstandsgerechtigden met een migratieachtergrond anders beleefd dan door professionals en beleidsmakers (Kampen, 2014). 

Het feit dat een cliënt zich iets anders voorstelt bij bepaalde termen kwam ook naar voren in de interviews. Wat enkele studies daarom 

ook aanbevelen is een meer interculturele benadering van professionals richting cliënten (Snel, 2002; Prins & Heijdel, 2005; Razenberg, 

Kahmann, Gruijter & Damhuis, 2018). Dit zou de miscommunicatie tussen beide partijen kunnen doen laten afnemen. 

Daarnaast kunnen verschillen in normen en waarden leiden tot miscommunicatie. Bijvoorbeeld, in sommige culturen is het fatsoenlijk 

om mensen niet tegen te spreken of niet aan te kijken. Dit kan door klantmanagers anders geïnterpreteerd worden. De bejegening en 

de communicatie kan dus niet los worden gezien van de (impliciete) morele beoordeling van cliënten. In dit verband komen er in de 

interviews ook signalen naar voren dat de toon van klantmanagers soms streng, geïrriteerd en hard is en dat er vormen van dwang in 

doorklinken. Ook ervaren sommigen dat ze voorgelogen en bedrogen worden. Dit type communicatie roept de nodige weerstand op bij 

mensen. Omgekeerd komt uit het Kennisatelier als voorbeeld naar voren dat cliënten met een migratieachtergrond soms geneigd zijn 
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in gebiedende taal te spreken. Dit kan komen doordat zij de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, of door cultuurverschillen. Het 

spreken in gebiedende taal leidt tot irritatie bij klantmanagers. 

2.3 Kenmerken van de doelgroep

Ook bij de doelgroep kunnen belemmerende factoren een rol spelen. Denk aan taalproblemen 

bij vluchtelingen. Of problemen op andere leefgebieden die ervoor zorgen dat mensen er niet in 

slagen te participeren. Daarnaast is er soms ook sprake van wantrouwen richting klantmana-

gers. Dit leidt er soms toe dat mensen in de bijstand met elkaar tips uitwisselen hoe te commu-

niceren bij de sociale dienst. Mensen zijn afhankelijk van de klantmanagers en zijn bang dat als 

ze iets verkeerd zeggen dit gevolgen heeft voor hun uitkering. Dat kan er ook toe leiden dat ze 

bepaalde belangrijke informatie niet delen, zoals het verrichten van vrijwilligerswerk. 

Wantrouwen kan er ook zijn richting de arbeidsmarkt, in de zin dat ze geen vertrouwen hebben 

in eerlijke kansen op werk, omdat zij discriminatie verwachten. Een dergelijke houding en beeld-

vorming heeft gevolgen voor de manier waarop cliënten het gesprek aangaan. Net zoals er 

calculerende ambtenaren zijn er calculerende cliënten die erop gericht zijn om hun uitkering te behouden.

Ten aanzien van de tegenprestatie zijn er verschillende geluiden. Enerzijds is er 

het idee dat de nadruk op een verplichte tegenprestatie bij iedereen weerstand 

oproept, zowel bij mensen met en zonder migratieachtergrond. In sommige 

culturen en milieus zou vrijwilligerswerk een lage status hebben en daardoor 

meer weerstand oproepen. Anderzijds zijn er juist ervaringen dat mensen met 

een migratieachtergrond met een grote afstand tot de arbeidsmarkt misschien 

wel enthousiaster zijn over het mogen doen van vrijwilligerswerk. Ze willen bete-

kenisvol zijn, uit hun isolement raken en een volgende stap maken zodat ze op 

den duur weer kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. 

Verder zijn er verschillende normen over de arbeidsparticipatie van vrouwen. 

Zo is het binnen sommige culturen gemeengoed dat de vrouw niet werkt en 

geen opleiding volgt (Elshout, 2016). Vrouwen blijven hierdoor of thuis, of komen 

moeilijk aan een baan door weinig werkervaring en een minimaal opleidingsniveau. Vrouwen die ongehuwd naar Nederland komen zijn 

wel eerder geneigd werk te zoeken of te gaan studeren. Tijdens het Kennisatelier kwam een knelpunt naar voren voor gehuwden met een 

migratieachtergrond, die graag willen werken. Als hun partner een baan heeft gevonden, dan wordt de partner vanuit de sociale dienst 

niet begeleid naar werk omdat hier geen economische noodzaak voor is (de partner is niet uitkeringsgerechtigd). 

Daarnaast kwam uit de verkenning naar voren dat er een verschil is tussen cliënten die net in het land zijn en cliënten die al voor een 

langere periode in Nederland verblijven. Cliënten die al langer in Nederland verblijven hebben al meer kennis van de Nederlandse samen-

leving en bijstandsstelsel. Ze zijn hierdoor eerder geneigd hun gedrag aan te passen en te anticiperen op hun klantmanagers. Daarnaast 

blijkt dat cliënten langer in de bijstand zullen blijven wanneer de inburgering niet voorspoedig verloopt. Hierdoor zullen ze steeds meer 

als “kansarm” worden gezien.

Ook de (on)bekendheid met het Nederlandse uitkeringsstelsel speelt  een rol. Verplichtingen en rechten in de Nederlandse welvaartsstaat 

lijken niet altijd logisch voor mensen met een migratieachtergrond, wat hen een grotere kans geeft om in armoede te belanden. Echter, 

dit probleem speelt niet alleen bij Nederlanders met migratieachtergrond; ook Nederlanders zonder migratieachtergrond hebben hier 

moeite mee. 

Klantmanager: je bent 
geen hulpverlener, je 
hebt ‘macht’, beslis-
singsbevoegdheid. Dit 
maakt dat je ook met 
een zeker wantrouwen 
wordt bekeken en dat een 
gelijkwaardige relatie niet 
mogelijk is. 

Uit het Kennisatelier: Mensen in de 
bijstand hebben vaker (complexe)  
problemen op meerdere leefgebieden. 
Een plek dus om te signaleren en om 
te kijken naar verbindingen tussen 
leefgebieden en/of taal. Een plek dus 
om te signaleren en te kijken naar 
verbindingen, nut en noodzaak van 
een integrale aanpak. Binnen een inte-
grale aanpak kan ook gekeken worden 
naar uitzonderingen op de regel. 
Bijvoorbeeld handhaving niet inzetten 
omdat dit een averechts effect heeft. 
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2.4 Organisatorische aspecten

Er zijn verschillende organisatiefactoren aan te wijzen die eveneens van invloed zijn op de moeizame communicatie. De tijdsdruk in 

combinatie met de targets die klantmanagers moeten halen zorgt ervoor dat er weinig ruimte is om aandacht te besteden aan het 

individuele verhaal. De hoge eisen die gesteld worden aan klantmanagers beperken de mogelijkheden tot een persoonlijke benadering 

waarin er de tijd wordt genomen om met cliënten mee te denken en aan te sluiten op de wensen, ambities en talenten van mensen. De 

tijdsdruk zorgt ook voor een gebrek aan een dienstverlenende en empathische houding. De deelnemers aan het Kennisatelier zien dit als 

een verklaring voor het handelen van klantmanagers vanuit (impliciete) vooroordelen. Cliënten voelen deze onpersoonlijke benadering 

ook en ervaren de gesprekken met klantmanagers als kort en oppervlakkig. Klantmanagers maken het extra ingewikkeld voor zichzelf als 

ze cliënten wel een gevoel van inspraak geven, maar daar niet naar kunnen handelen. 

Eerder verrichte studies benadrukken ook dat tijdgebrek bij klantmanagers een probleem is. Door tijdgebrek kan niet iedereen intensief 

begeleid worden en daardoor voeren sociale diensten een beleid waarbij cliënten worden gecategoriseerd als “kansrijk” of “kansarm” 

(Razenberg, Kahmann, Gruijter & Damhuis, 2018). De eerder genoemde vooroordelen kunnen een rol spelen, maar ook taalbeheersing en 

mate van inburgering kunnen een rol spelen in deze categorisering. Tijdgebrek en het behalen van targets leiden tot afromingsmecha-

nismen waar kansrijken eerder geholpen zullen worden en kansarmen eerder afgewezen worden (Prins & Heijdel, 2005). Ter illustratie, in 

interviews kwam naar voren dat de nadruk op efficiëntie en targets zou leiden tot calculerende ambtenaren. Ze maken tactische keuzes 

om de situatie stabiel en rustig te houden aan de loketten zodat het werk in een snel tempo kan worden uitgevoerd. Moeilijke gevallen 

worden bijvoorbeeld in de wacht gezet of doorgeschoven. Dit zijn de eerder genoemde afromingsmechanismen. Verder leidt dit tot het 

idee bij cliënten dat ze vergeten worden en dat het traject vrij zakelijk en onpersoonlijk is (Snel, 2002). De aanwezigen bij het Kennisatelier 

stelden vast dat er een vergeten groep ‘moeilijk bemiddelbaren’ is, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De tweede / derde 

generatie mensen met een (arbeids)migratieachtergrond is hierin oververtegenwoordigd. 

Naast tijdsdruk vormt ook de bureaucratische regelgeving een probleem. Klantmanagers voelen de noodzaak om procedures strikt op 

te volgen en zouden mede daardoor minder bezig zijn met de inhoud en correcte omgangsvormen. Ook zorgt de regelgeving ervoor 

dat er weinig ruimte is voor flexibiliteit. Als mensen bijvoorbeeld pas in een later stadium doorhebben dat een bepaald cursusaanbod 

niet aansluit op hun niveau dan is het niet mogelijk om dat nog terug te draaien. Digitalisering van de klantprocessen vormt een ander 

obstakel voor cliënten met een migratieachtergrond. De (eerste) contacten zijn onpersoonlijker als gevolg hiervan, wat het moeilijker 

maakt om een band op te bouwen met de cliënt maar ook lastiger voor de cliënt om een vraag te stellen of hulp te vragen. Persoonlijk 

contact is juist belangrijk voor laagtaalvaardige cliënten met een migratieachtergrond, in het bijzonder voor ouderen. 

Een andere belemmerende organisatiefactor is dat er binnen sociale diensten een groot verloop is. Dat helpt ook niet om een vertrou-

wensrelatie op te bouwen met cliënten, doordat er voortdurend nieuwe gezichten zijn. Daar komt bij dat als er in de overdracht stigma’s 

en vooroordelen over cliënten worden gedeeld. Dan is het voor de nieuwe medewerker ingewikkeld om zich open te stellen voor deze 

mensen. Wie een stempel heeft binnen de sociale dienst komt daar moeilijk van af. De deelnemers aan het Kennisatelier noemen dit ook 

als belemmerende factor: de (voor)oordelen over en cliënt worden overgedragen van klantmanager naar klantmanager. Dit vertroebelt 

de beoordeling van de cliënt. 

De communicatieproblemen lijken niet voor alle teams te gelden. In teams waarin veel diversiteit is, zou er volgens een expert minder 

sprake zijn van vooroordelen en ongelijke behandeling. Hier staat het signaal tegenover van een expert, die het signaal afgeeft dat 

medewerkers met een migratieachtergrond soms evengoed gevangen zijn door de organisatorische context. Zij voelen zich net zo 

noodgedwongen om zich aan te passen aan de bureaucratische regels en het tijdsregime. Bovendien zijn er ook verschillen tussen 

klantmanagers. De ene klantmanager is beter bekwaam in en meer vertrouwd met intercultureel communiceren met uitkeringsgerech-

tigden. Daarnaast zijn er niet alleen verschillen tussen klantmanagers in cultureel vakmanschap, maar ook tussen gemeenten. Niet 

elke gemeente besteedt evenveel aandacht aan interculturele communicatie. Tijdens het Kennisatelier werden de verschillen tussen de 

gemeenten eveneens gesignaleerd. Sommige gemeenten bieden alle klantmanagers scholing in intercultureel vakmanschap, in andere 

gemeenten ‘moet je je kans grijpen’. Dit laatste leidt ertoe dat klantmanagers die hiervoor open staan de training eerder zullen volgen dan 

klantmanagers die minder geneigd zijn zich te verdiepen in de culturele achtergrond van hun cliënten, hetgeen de verschillen in benade-

ring tussen klantmanagers verder kan vergroten. 
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3. 

Uit de interviews en uit het Kennisatelier zijn verschillende ideeën voortgekomen hoe de communicatie tussen klantmanagers en cliënten 

met een migratieachtergrond verbeterd kan worden. We onderscheiden verbetersuggesties die betrekking hebben op gesprekstechnie-

ken, op de houding van klantmanagers, op ondersteuning van de doelgroep en op de organisatorische aspecten.

3.1 Gesprekstechnieken en houding klantmanager

Een manier om de communicatie te verbeteren is het inzetten van trainingen over cultuursen-

sitief handelen, wat kan helpen bij de bewustwording over (impliciete) vooroordelen. Daarnaast 

kan een dergelijke training helpen bij het interpreteren van de verbale en non verbale signalen 

van een cliënt. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat dit op zichzelf niet voldoende is. Een training 

kan zorgen voor bewustwording, maar om het geleerde ook daadwerkelijk toe te kunnen 

passen in de praktijk is training ‘on the job’ nodig. Bij cultuursensitief handelen wijzen betrok-

kenen op het belang om:

• Door te vragen, niet snel te schrikken, een open houding te hebben, te luisteren en zo de eigen vooroordelen te overwinnen.

• De persoon te leren kennen, geïnteresseerd te zijn en niet met vooroordelen het gesprek in te gaan.

• Op individueel niveau te beoordelen en te zoeken naar mogelijkheden die goed aansluiten.

• Te beseffen dat taal niet altijd een vanzelfsprekende gedeelde betekenis heeft, maar dat er interpretatie bij komt kijken. Vanuit dit 

besef is het belangrijk om niet te snel iets aan te nemen (interculturele communicatie).

• Rekening te houden met diversiteit binnen en tussen groepen.

• Rekening te houden met je eigen referentiekader.

• Checken of de cliënt de afspraken begrepen heeft, door hen de afspraken samen te laten vatten.

Naast cultuur sensitieve gesprekstechnieken, wijzen deelnemers aan het Kennisatelier op 

de noodzaak van een coachende en enthousiasmerende houding waarbij klantmanagers 

zoveel mogelijk aansluiting proberen te zoeken bij de talenten en wensen van cliënten. Dat 

veronderstelt meer diepgang in de gesprekken en een persoonlijke benadering waarbij er 

meer gebruik wordt gemaakt van de discretionaire bevoegdheid. Het impliceert tevens dat 

klantmanagers meer tijd nemen per cliënt zodat zij beter kunnen luisteren en begrijpen. 

Verder is het belangrijk dat er heldere communicatie plaatsvindt over waarom bepaalde 

keuzes worden gemaakt (bijvoorbeeld goed onderbouwen waarom iemand een bepaalde 

cursus moet volgen) en mensen informeren over latere vervolgstappen. In het Kennisatelier 

werden hier nog de competenties ‘creativiteit’ en ‘vasthoudendheid’ aan toegevoegd. Creativiteit om erachter te komen wat de cliënt 

nodig heeft en hier passende ondersteuning bij te bedenken. Vasthoudendheid om te komen tot de kern van het probleem: wat houdt de 

cliënt tegen om aan de slag te gaan en wat is er nodig om dit te doorbreken?

Klantmanager: ‘Deze 
competenties moet je 
bij alle bijstandscliënten 
inzetten, maar bij cliënten 
met een migratieachter-
grond met een plusje’.

Klantmanager: Ook bij 
cliënten die zeggen: ‘Ik vind 
het prima zo’ moet je dieper 
doordringen, bijna niemand 
vindt het leuk om thuis te 
zitten. Het is belangrijk om 
door te vragen.  

Factoren die de 
communicatie kunnen 

verbeteren
3
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Tijdens het Kennisatelier werd ten slotte het belang benoemd om aan de voorkant verwachtingen helder te maken. Wat zijn de regels en 

afspraken en vooral ook: waarom? Wat kan de cliënt van de klantmanager verwachten? Wat verwacht de klantmanager van de cliënt? 

Wat kan de sociale dienst wel en niet doen voor de cliënt? Wat zijn de gevolgen als de cliënt iets doet of niet doet? 

3.2 Ondersteuning doelgroep

De doelgroep kan op verschillende manieren ondersteund worden. Met name ten aanzien van 

vluchtelingen zijn er veel ideeën en reeds ingezette praktijken genoemd. Naast ondersteuning 

in taal, is een goede voorlichting aan vluchtelingen over wat zij kunnen verwachten van een 

gesprek bij de sociale dienst bijvoorbeeld zinvol. Dat geldt ook voor het verstrekken van informa-

tie over de arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden. Een cliënt met een migratieachtergrond 

geeft aan dat zij geholpen zou zijn geweest met een advies over goede bureaus voor taalon-

derwijs. In het Kennisatelier werd gesteld dat het soms handiger en effectiever is om uitleg te 

geven in de eigen taal van de cliënt. De cliënt begrijpt de afspraken hierdoor makkelijker, en het 

aanspreken in de eigen taal is ook een signaal van tegemoetkoming. 

Een suggestie is verder om een uitgebreidere voorlichting over het ingewikkelde sociale stelsel in 

Nederland te geven en uit te leggen welke waarden hieraan ten grondslag liggen zodat mensen 

het beter begrijpen en adopteren. Voorbeelden die tijdens het Kennisatelier werden genoemd zijn het uitleggen van de achtergrond van 

de tegenprestatie, maar ook het ingaan op het belang dat in Nederland wordt gehecht aan ‘op tijd komen’.  Een mogelijkheid is dat sociale 

diensten educatieve programma’s koppelen aan inburgeringscursussen.

Ter inspiratie kunnen ervaringsdeskundigen die een succesvol traject hebben doorlopen ingezet worden als rolmodel. Deze ervarings-

deskundigen kunnen de doelgroep voorlichting geven, verwachtingen managen, mensen geruststellen en de Nederlandse samenleving 

inzichtelijk maken. Overigens kunnen dergelijke ervaringsdeskundigen ook voorlichting geven aan klantmanagers en hun adviezen geven 

over effectieve communicatie. Een laatste suggestie die in het Kennisatelier werd genoemd is het faciliteren van supportgroepen van 

cliënten met eenzelfde (migratie)achtergrond. 

3.3 Organisatorische aspecten

Zoals hiervoor beschreven, zijn er organisatorische aspecten die mede ten grondslag liggen aan 

miscommunicatie tussen klantmanagers en cliënten met een migratieachtergrond. De volgende 

maatregelen die de randvoorwaarden voor betere communicatie realiseren kunnen hierin 

helpend zijn: 

• Het creëren van mogelijkheden voor de inzet van maatwerk, bijvoorbeeld door het flexibel 

omgaan met de beschikbare tijd per cliënt.

• Het realiseren van meer diversiteit bij de sociale diensten. Een cultureel divers team is niet 

alleen goed voor de relatie tussen cliënt en klantmanager, maar binnen een divers team 

wordt ook meer van elkaar geleerd.

• Het bevorderen van een aanspreekcultuur binnen de sociale dienst.

• Het delen van succesverhalen over cliënten met afstand tot de arbeidsmarkt die toch een 

baan hebben gevonden.

• Het inzetten van ervaringsdeskundigen als klankbord en vraagbaak voor zowel klantmana-

gers als bijstandsgerechtigden.

Klantmanager: Wij hebben 
een tussenschakel tussen 
klantmanagers en hand-
having: het team verbin-
ding. Zij schatten in of 
het gaat om ‘niet willen’ 
of ‘niet kunnen’. Meestal 
wordt gekozen om het 
team handhaving niet in te 
zetten, maar te kijken wat 
mogelijk is.

Tijdens het Kennisatelier 
werd een mooi voor-
beeld genoemd van een 
Marokkaanse man van 
bijna 60. De man had drie 
keer de taaltoets niet 
gehaald. Zijn klantma-
nager haalde hem over 
het toch nog een keer te 
proberen, als voorbeeld 
voor zijn kleinkinderen. 
Uiteindelijk is het gelukt, 
de man werkt nu bij een 
supermarkt. 
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Het creëren van mogelijkheden voor gecombineerde leerwerktrajecten; zodat migranten / vluchtelingen kunnen uitstromen naar een 

werk op hun eigen niveau;

• Het faciliteren van een naar buiten gerichte benadering  door klantmanagers en het samenwerken met andere professionals 

rondom de cliënt, omdat soms sprake is van problemen op andere leefgebieden die participatie belemmeren.

• De arbeidstoeleiding onderdeel maken van een integrale aanpak, als er sprake is van problemen op meerdere leefgebieden. 

• Het verminderen van bureaucratie, versoepelen van regels en procedures. 

• Het vormgeven van een nazorgtraject, zodat bijstandscliënten die een baan hebben gevonden nog enige tijd gevolgd en begeleid 

worden. 

• Het inzetten van een diagnostisch instrument om mogelijkheden van cliënten in kaart te brengen (in Heerlen wordt bijvoorbeeld 

Competentsys gebruikt). 

In het algemeen valt op dat gemeenten aandacht hebben voor specifieke groepen migranten, zoals statushouders. Er is een groep 

cliënten met een migratieachtergrond die al langer in Nederland verblijft en buiten beeld dreigt te raken, omdat ze als lastig bemiddelbaar 

worden gezien. Deze groep valt onder de algemene caseload van sociale diensten. Het verdient aanbeveling om specifiek aandacht te 

besteden aan deze groep. 
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4. 

Hieronder zetten we de aanbevelingen nog beknopt op een rijtje die uit de literatuurverkenning, de interviews en het Kennisatelier naar 

voren zijn gekomen, achtereenvolgens voor de klantmanagers en de sociale diensten van gemeenten. 

4.1 Suggesties voor klantmanagers

IN CONTACT MET DE CLIËNT: 

• Beoordeel de situatie op individueel niveau en zoek mogelijkheden die aansluiten bij de cliënt. Hier horen de volgende houding- en 

gedragsaspecten bij: 

 » Neem de tijd om je cliënt te leren kennen.

 » Sta bij aanvang stil bij wederzijdse verwachtingen van cliënt en klantmanager.

 » Vraag door, schrik niet te snel, heb een open houding, luister.

 » Wees geïnteresseerd, ook in de omstandigheden op andere leefgebieden die participatie mogelijk in de weg staan.

 » Neem een coachende en enthousiasmerende houding aan.

 » Wees creatief en vasthoudend.

• Wees je bewust van je eigen normen en kaders in relatie tot die van de cliënt:

 » Besef dat taal niet altijd een vanzelfsprekende gedeelde betekenis heeft.

 » Houd rekening met diversiteit binnen en tussen groepen. 

• Bied passend informatie aan de cliënt aan: 

 » Houd rekening met niveau en achtergrond van je cliënt.

 » Bied informatie aan over het sociale stelsel, de arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden.

• Verifieer en bevestig de lijn die je met de cliënt afspreekt: 

 » Check of de cliënt de afspraken begrepen heeft, door de afspraken samen te laten vatten.

 » Onderbouw je keuzes.

• Evalueer en reflecteer samen met de cliënt op het doorlopen traject, vraag naar wat de cliënt als steunend of juist belemmerend 

heeft ervaren in het contact. 

IN CONTACT MET COLLEGA’S: 

• Bespreek (impliciete) vooroordelen als je deze signaleert bij een collega.

• Deel succesverhalen over de toeleiding van cliënten naar werk.

Verbetersuggesties4
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4.2 Suggesties voor sociale diensten

• Creëer mogelijkheden voor maatwerk:

 » Bied klantmanagers de tijd om écht in gesprek te gaan met cliënten met een migratieachtergrond.

 » Bied klantmanagers professionele ruimte om hun werk effectief te kunnen doen.

 » Bied klantmanagers de mogelijkheid om cliënten met een migratieachtergrond nog enige tijd te volgen.

 » Creëer met netwerkpartners mogelijkheden voor leer-werktrajecten voor cliënten met een migratieachtergrond.

 » Faciliteer samenwerking van klantmanagers met professionals die de cliënt op andere leefgebieden helpen (integrale aanpak)

 » Zorg dat cliënten met een migratieachtergrond het gesprek kunnen aangaan in hun eigen taal als dit helpend is om een stap 

verder te komen, bijvoorbeeld met behulp van een tolk of een ervaringsdeskundige. 

• Stimuleer een inclusieve cultuur bij de sociale dienst: 

 » Bevorder de aanspreekcultuur. 

 » Voer actief diversiteitsbeleid bij de sociale dienst.

 » Bied klantmanagers een training ‘on the job’ aan in cultuursensitief werken.

 » Bied een podium voor succesverhalen van klantmanagers en cliënten.

 » De aanwezigen bij het Kennisatelier vonden het waardevol om met cliënten in gesprek te gaan over hun werk. Overweeg om 

structureel mondelinge feedback te organiseren. 

• Ondersteun cliënten met een migratieachtergrond: 

 » Organiseer gerichte voorlichting over het sociale stelsel in Nederland en de waarden die hieraan ten grondslag liggen.

 » Zet ervaringsdeskundigen in voor voorlichting en advies aan cliënten en klantmanagers.

 » Faciliteer supportgroepen van cliënten met een (zelfde) migratieachtergrond.

 » Besteed ook aandacht aan de groep niet uitkeringsgerechtigde personen met een migratieachtergrond die willen participeren 

op de arbeidsmarkt. 
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