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In december hielden onderzoekers Hans Bellaart en Hèlen Heskes van Kennisplat-form Integratie & Samenleving een 

kennisatelier over de communicatie tussen klantmanagers Werk en Inkomen en uitkeringsgerechtigden met een 

migratieachtergrond. In zes rondetafelgesprekken bogen ervaringsdeskundigen, klantmanagers, wetenschappers en overheid zich 

tezamen over diverse stellingen voor een verkenning van het onderwerp.

RUIM 60% VAN DE BIJSTANDSCLIËNTEN HEEFT EEN 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 landelijk 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 migratieachter-

grond. Het aantal bijstandscliënten met een Nederlandse achtergrond bedroeg 193.000 mensen.

Toch is niet alleen de omvang van de groep uitkeringsgerechtigden met een migratieachtergrond de reden om dit Kennisatelier te houden. 

Ook signalen uit de praktijk geven daar aanleiding toe. ‘Turkse cliënten komen zelden opdagen’, beklaagden klantmanagers zich. ‘We 

worden helemaal niet begrepen’, klonk er bij de diverse migranten zelforganisaties. Tijd om de communicatie eens vanuit zoveel mogelijk 

verschillende standpunten, gezamenlijk, onder loep te nemen. Op een donkere, druilerige decembermiddag liet een kleine twintig mensen 

hun licht schijnen over het onderwerp. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Wat verdient nader onderzoek?

WANTROUWEN BEGRIJPELIJK

De eerste drie rondetafelgesprekken richtten zich op de praktijk. Wat voor vooroordelen/oordelen spelen er bewust of onbewust mee 

in de communicatie tussen klantmanagers en bijstandscliënten met een migratieachtergrond? In hoeverre gaan klantmanagers onbe-

vooroordeeld een gesprek in? En de cliënten zelf? In hoeverre speelt wantrouwen ten aanzien van een overheidsinstantie een rol bij het 

verstrekken van persoonlijke informatie?

Eén van de aanwezige klantmanagers, die werkzaam is bij diverse gemeenten, geeft aan dat klantmanagers vooral afstand houden. ‘Te 

veel contact wordt te soft gevonden. Maar we zijn daarin doorgeslagen’, vindt ze. ‘Ik wil klanten niet op mijn LinkedIn. Op de vraag of ik 

kinderen heb, geef ik geen antwoord. Als ze vragen waar ik woon, zeg ik Gelderland, om het zo vaag mogelijk te houden. Maar van de 

cliënt daarentegen verwacht ik wel heel veel gedetailleerde persoonlijke informatie. Van een uitkeringsgerechtigde wil ik alles weten. Het 

wantrouwen dat bij de client ontstaat, is begrijpelijk.’ 

VRIJHEID NEMEN VOOR MAATWERK

Hoe wordt er omgegaan met verschillen? Leveren klantmanagers maatwerk rekening houdend met de achtergrond van hun cliënten 

(man/vrouw, hoogopgeleid/laagopgeleid, land van her-komst, eerste/tweede generatie) of is het juist een valkuil om de kenmerken van 

een cliënt als uitgangspunt te nemen bij de toeleiding naar werk? In de vergaderzaal van Congrescentrum Antropia in Driebergen lopen 

de meningen sterk uiteen. ‘Een klantmanager moet kunnen inschatten wat voor informatie een klant nodig heeft’, aldus Anouar Talidi, 

thuisbegeleider maatwerk individueel bij Carint Reggeland en aanwezig als ervaringsdeskundige. Hij noemt het omgaan met tijd bijvoor-
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beeld. ‘Als er op dat vlak grote culturele verschillen bestaan met Nederland, dan moet je een cliënt uitleggen wat de consequenties zijn 

als hij te laat op een afspraak verschijnt.’

Volgens Jan van Eck, werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bestaat maatwerk bij veel gemeenten uit 

hoe je als klantmanager mag kiezen uit de beschikbare standaardproducten. Echt anders en innovatief zijn is vaak moeilijk.’ De 

aanwezige klantmanagers waarschuwen voor generaliseren. Het maakt nogal uit of je als klantmanager dertig à veertig clienten moet 

begeleiden, of tweehonderdvijftig. In het laatste geval heb je te weinig tijd om je client echt goed te leren kennen. ‘Toch hoef je niet 

altijd een ‘nieuw’ product neer te zetten om maatwerk te kunnen leveren’, meent klantmanager Margot van der Heijden. En Anja 

Arends, eveneens klantmanager werk en inkomen, voegt daar aan toe: ‘Het ligt niet alleen aan welke vrijheid je krijgt, maar ook aan 

welke vrijheid je néémt, om dat te bieden wat jouw cliënt op dat moment nodig heeft.’

POSITIEVE VERHALEN DELEN

Hoe wordt omgegaan met niet ingeburgerde cliënten? Zijn migranten die ook na een lang verblijf in ons land nog onvoldoende taalvaardig 

zijn een vergeten groep als het gaat om arbeidstoeleiding? Of is er voldoende ruimte voor maatwerk? Uit de groepsdiscussie komt naar 

voren dat wat vaak geïnterpreteerd wordt als ongemotiveerd gedrag, eerder te maken heeft met machteloosheid of berusting.

Iedereen wil deelnemen aan de samenleving, daar twijfelt niemand aan. Anja Arends vertelt hoe ze een man van achtenzestig, die al drie 

keer naar een taalcursus was geweest en nog steeds gebrekkig Nederlands sprak, na negen jaar uitkering aan een baan kon helpen. ‘Die 

positieve verhalen zijn belangrijk om te delen’, benadrukt ze. ‘We moeten niet alleen maar eisen stellen, wij willen dit en wij willen dat. Het 

is altijd de moeite waard om in mensen te blijven investeren.’

HANDHAVING EN WERKMATCHERS, VERBINDENDE AANPAK

In de tweede ronde gesprekken richtten de drie tafels zich op het beleid. Wat zijn de randvoorwaarden om cliënten met een niet Westerse 

achtergrond naar werk toe te leiden? Uitkeringsgerechtigden met een migratieachtergrond kampen dikwijls met problemen op meerdere 

leefgebieden (gebrekkige taalvaardigheid, geen werk, schulden, opvoedkundige problemen). Zijn gemeenten in staat om een integrale 

aanpak te bieden? 

Fatiha el Kandoussi, accountmanager voor statushouders bij de gemeente Utrecht, vertelt hoe mensen, die in complexe situaties 

verkeren met meervoudige problematiek, voorheen al snel bij de handhaving terecht kwamen. ‘Maar is het niet willen of niet kunnen?’, 

vroeg het gemeenteteam zich af. Tegenwoordig werken de werkmatchers en de collega’s van handhaving samen, in een verbindende 

aanpak. Mensen weten vaak niet waar ze terecht kunnen en als ze het wel weten, kan schaamte een belangrijke rol spelen. De drempel 

naar de instellingen wordt dan steeds hoger.

In de nieuwe aanpak blijkt er maar een heel klein percentage uitkeringsgerechtigden echt bij handhaving thuis te horen. Het merendeel 

heeft een integrale aanpak nodig.’ Iemand anders constateert dat de bijstand in zekere zin een ‘vindplaats’ is. Zit iemand éénmaal in de 

bijstand dan worden dingen zichtbaar en kan hulp geboden worden op verschillende fronten, waaronder wonen, werk en zorg. De proble-

matiek in deze leefgebieden beïnvloedt elkaar vaak negatief.

PLEIDOOI VOOR DIVERSITEIT IN TEAMS BIJ WERK EN INKOMEN

Tot slot werd gekeken naar de vaardigheden waarover klantmanagers zouden moeten beschikken om effectief het gesprek aan te gaan 

met cliënten met een niet Westerse migratieachtergrond. Zijn die competenties aanwezig? Is er (bij)scholing die zich daar specifiek op 

richt?

‘Intercultureel vakmanschap is belangrijk, je moet jezelf blijven scholen.’ Mariska de Winter, werkzaam als klantmanager in een team 

waarin zes van de zestien medewerkers zelf een migratieachtergrond hebben, pleit voor diversiteit. ‘We kunnen veel van elkaar leren. Dat 

iemand uit een andere cultuur niet gewend is om je aan te kijken, dat kan je wéten, maar wat doe je daar mee? Hoe handel je daar naar?’

In communicatie gaat het natuurlijk altijd om veel meer dan alleen de uitgesproken woorden. Tijdens de afsluiting van de middag vat 

Fatiha el Kandoussi mooi samen waar het in goede communicatie om draait: ‘Erken problemen en emoties. Erken het mens-zijn van je 

cliënten.’




