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Waarom een rondetafel 
gesprek? 

‘Omdat ik graag de verdieping wil zoeken en ervaringen wil 
delen op het thema Aandacht. Zoetermeer heeft gezien dat 
aandacht werkt.’ Dat zegt Taco Kuiper.

‘Wat fijn dat we met zo’n groot en divers gezelschap bij elkaar 
zijn. Ik waardeer jullie komst enorm. Sommige van ver, vanuit 
het zuiden of uit het noorden. Anderen van dichterbij. 
Wethouders, strategen, coaches, beleidsmakers, onderzoeker, 
klantmanagers, voorzitters, managers: The whole system is in the 
room.

Waarom geen klanten vandaag? Dat hebben we al gedaan. 
Samen met Patrick Verhoef heb ik ze ontvangen in de 
broedplaats bij de DSW.

Drie uur aandacht aan aandacht, voor elkaar en voor onze 
werkzoekenden. Dat gaat iets moois opleveren.

De afgelopen vier jaar heb ik mij als wethouder ingezet meer 
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Wie waren er?  
Patrick Verhoef, directeur van 
het sociaal werkbedrijf DSW.  
‘Hoe ineffectief zijn onze regels 
en hoe mooi is aandacht.’ ‘De 
beste communicatie is als 
deelnemers vertellen over het 
succes.’ 

Gerard IJff, wethouder 
Roermond. ‘Deelnemers 
hebben niet allemaal hetzelfde 
niveau en vallen daardoor 
onder verschillende regimes.’ 
‘Zoek de oplossing niet altijd in 
dat zaligmakende werken.’ 

Frans van der Meij, Hoofd 
afdeling Sociale Zaken 
IJsselgemeenten. ‘Heel 
herkenbaar jullie rapport.’ 

‘Wij zetten bij sport en 
bewegen heel erg in op 
persoonlijke effectiviteit en van 
elkaar leren door deelnemers.’ 

Mirjam van Bijnen, directeur 
Piëzo. “Wij krijgen mensen in 
beweging, het lerend 
vrijwilligerswerk.’ 

‘Haak meer aan op het 
vrijwilligerswerk in je 
gemeente.’ 

Erik Dannenberg, voorzitter 
Divosa. ‘Ontwikkel van hieruit 
een visie op inclusie.’
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te doen voor mensen in de bijstand die niet direct aan het 
werk kunnen. Voor mensen met meervoudige problematiek 
die meer aandacht nodig hebben om stappen in hun leven te 
kunnen maken.

Dat heeft leidde tot vier proeftuinen waarin alles draait om 
een vorm van aandacht, voor mensen, hun talenten en hun 
passies.

In het evaluatieonderzoek zijn ze allen onderzocht en de 
algemene conclusie is “aandacht werkt”

’Het begint met aandacht’ 

Dat zegt Henk Spies, hier volgt zijn verhaal:

Ik wil in deze presentatie kort stil staan bij drie vragen:

• Werkt aandacht?

• Is investeren in het granieten bestand rendabel?

• Hoe verder?

Aandacht werkt 

In de sociale zekerheid wordt over aandacht vaak gepraat in 
termen van een verdelingsvraagstuk. Wie moeten we aandacht 
geven? Ook wordt mensen aandacht geven vaak gezien als een 
zachte aanpak. Dat is grotendeels een misvatting, wat mij 
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‘Waar zit de kracht in de 
samenleving en sluit 
daaropaan.’  

Welmoed Feenstra, sinds vier 
weken stagiair bij de 
gemeente Fryske Marren 

Janny Schouwerwou, 
wethouder Fryske Marren. ‘Het 
praktische van de proeftuinen 
spreekt mij erg aan.’ 

‘Kijk ook naar de besparing in 
problemen.’ 

Klaas Ybema, beleidsadviseur 
Fryske Marren. ‘Heel goed die 
aandacht voor de persoon.’  

‘Hoe gaan jullie het opschalen, 
zeg maar: het van maatwerk 
naar massawerk brengen.’ 

Hans Geleijnse, 
regiomanager UWV. ‘Het UWV 
gaf zijn aandacht digitaal, dat 
werd ons niet in dank 
afgenomen. Dat is 
achterstallige aandacht waar 
we nu aan werken.’ 

‘Zorg voor continuïteit.’ 

Marleen Damen, wethouder 
Leiden. ‘We vergissen ons in 
wat mensen nog kunnen en 
hebben ze verwaarloosd.’  

‘Kijk achter de voordeur en 
maak de scholen tot je 
partners.’  

Calijn den Nieuwenboer, 
transitieleider Activering 
Amsterdam. Het criterium; 
afstand tot de arbeidsmarkt, 
werkt niet’ 

‘Zelfredzaamheid blijkt een 
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betreft. Aandacht is een katalysator die alles beter laat 
werken. Dat aandacht werkt hoeft eigenlijk geen betoog. 
Niemand zal tegen zijn. We willen graag dat iedereen zijn 
werk met aandacht doet: hoofd erbij houden.

Alle aanpakken waarvan we weten dat ze werken beginnen 
met “aandacht”. En dan komt er steeds iets anders achteraan. 
Zelfs work first, het prototype van een harde aanpak, begint 
met aandacht. Volgens grondlegger Larry Mead is het 
probleem van werkloze armen niet een gebrek aan kansen, 
maar te veel vrijheid waar ze niet mee om kunnen gaan. “We 
hebben te weinig aandacht aan ze besteedt, we moeten ze 
duidelijk maken wat we van ze verwachten”. 

In bovenstaand plaatje staan in het blauw factoren waarvan 
we weten dat ze werken. In de groene blokjes staan typische 
projecten waarin deze factoren vormgegeven worden. 
Daaraan zijn in rood de Zoetermeerse proeftuinen 
toegevoegd. We zijn gewend deze werkzame principes van 
links naar rechts te lezen. Kansen creëren zet je in voor 
cliënten dicht bij de arbeidsmarkt. Degenen met wat meer 
afstand bereiden we voor via training en werkervaring. Wat de 
proeftuinen gedaan hebben, zonder dat het een vooropgezet 
doel was, is bekende werkzame principes gebruiken voor 
mensen uit het granieten bestand. Dat blijkt te werken. Alle 
vier de proeftuinen halen opmerkelijke resultaten. Aandacht 
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Annet Tesselaar, strategisch 
beleidsadviseur Programma 
Meedoen Amsterdam. 
’Meedoen werkt, dat blijkt in 
Zoetermeer, in Amsterdam en 
in de rest van Nederland.’ 

Gerrald Nieboer, ondernemer 
en eigenaar van Shine+. ‘Het is 
nooit te laat om te leren, weet 
ik dankzij tien mensen uit het 
Zoetermeerse ‘granieten’ 
bestand.’ 

‘Ik ben heel benieuwd naar het 
opschalen.’ 

Maarten van Kooij, 
strategisch adviseur 
Rotterdam. ‘Mooi dat jullie 
durven te experimenteren op 
het snijvlak van de 
systeemwereld en de 
leefwereld.’  

‘Er is veel wantrouwen onder je 
klanten, hoe overwin je dat?’ 

Gina Jongma, 
programmaleider 
Vakmanschap Divosa. 
‘Zoetermeer heeft geen 
grootse plannen gemaakt, 
maar is gewoon begonnen, 
dat werkt dus.’ 

‘Belangrijk is de verbinding 
tussen uitvoering, beleid en 
management. Hoe borg je het 
reusltaat?’ 

Kees van Geffen, wethouder 
Oss. ‘De kortingen vanuit het 
Rijk dwongen ons tot 
samenwerking in de keten dat 
heeft mooie creatieve 
oplossingen gebracht.’  

‘Mijn vervolgvraag is, hoe we 
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is een gemene deler. En of een principe werkt of niet heeft 
weinig te maken met afstand tot de arbeidsmarkt.

Er zijn in het algemeen gesproken twee belangrijke 
problemen rond effectiviteit:

1. Alle effecten die tot nu toe gevonden zijn, zijn 
marginaal (orde van grootte van 3%). Plussen en minnen 
lijken grotendeels tegen elkaar weg te vallen. Voor 
sommigen werkt het, voor anderen juist niet;

2. Er is veel ogenschijnlijke tegenstrijdigheid. 
Sanctioneren is effectief, belonen ook. Directief 
voorschrijven is effectief, aan de slag gaan met dromen en 
talenten ook. 

Dit geldt in zekere zin ook voor de proeftuinen. Elk van 
de proeftuinen lijkt te werken voor een bepaald type 
deelnemers. Deelnemers aan Gezondheid en bewegen zijn 
blij dat ze dingen uitgelegd wordt en dat ze bij de hand 
genomen worden. Deelnemers aan Zoete Kruimels zijn 
juist blij dat ze niet bij de hand genomen worden, maar de 
mogelijkheid krijgen om hun eigen ding te doen. Een 
belangrijke vraag is dus welke aanpak past bij wie. En dat 
begint met aandacht. Want interventies zijn een geslaagde 
of mislukte samenwerking tussen professional en cliënt. De 
“werkalliantie” tussen professional en cliënt is de 
belangrijkste succesfactor in psychotherapieën (Wampold 
2015). Aandacht is essentieel om te komen tot zo’n 
werkalliantie. En vervolgens nog iets anders. Maar wat?

Dat is waar evidence based wetenschap ons in de steek laat 
en waar lerend werken begint.

Is investeren in het granieten bestand rendabel? 

We kunnen constateren dat dezelfde principes die werken 
voor gemakkelijke cliënten ook werken voor ‘moeilijke’ 
cliënten. Het kán. De principes staan los van afstand tot 
de arbeidsmarkt.

De eerste vraag rond kosten en baten is natuurlijk wat het 
criterium moet zijn. Is investeren in de bovenkant van het 
bestand echt meer rendabel dan investeren in de 
onderkant? Gaan mensen echt veel sneller als het werk als 
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Johan Kruithof, wethouder 
Apeldoorn. ’Wat is nou 
aandacht, iedereen heeft 
aandacht nodig maar op een 
verschillende manier.’ 

‘Hou rekening met nare 
praktische belemmeringen 
zoals bijvoorbeeld 40.000 
euro schuld.’ 

Henk Spies, auteur, 
onderzoeker en eigenaar 
Inclusivate. 

Taco Kuiper, wethouder 
Zoetermeer, gastheer. 

En verder van de gemeente 
Zoetermeer: 

Jeroen Tomassen, directeur 
en gespreksleider tijdens de 
rondetafel.  

Cyril Tholen, teammanager 
Beleid en Implementatie 

Annemiek Enter, 
beleidsadviseur. 

Marcia de Vries, consulent 

Karien Damen, 
beleidsadviseur 
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we er meteen bovenop zitten, of gaan ze toch wel aan het werk, ook als we niks doen? Wat is de 
schadelast van iemand met allerlei problemen, en over hoeveel jaren en hoeveel leefgebieden 
moeten we die rekenen? Rekenen we onszelf rijk? Rekenen we onszelf arm?

Er zijn verschillende redeneringen mogelijk:

• De uitstroom van het granieten bestand is op dit moment ongeveer nul. Elke uitstroom die 
gerealiseerd wordt, is dan al gauw rendabel. 

• Een gemiddelde klantmanager verdient zichzelf terug wanneer deze vijf extra cliënten 
duurzaam laat uitstromen. Uitgaande van cliënten die anders een jaar in de uitkering hadden 
gezeten. Bij het granieten bestand is de verwachte uitkeringsduur aanzienlijk langer. Eén cliënt 
extra duurzaam laten uitstromen kan dan al genoeg zijn om de kosten van een klantmanager in 
de loop van een paar jaar terug te verdienen. 

• Drie mensen die allen duurzaam een gedeelte van hun uitkering terugverdienen (deeltijd 
werk, zelfstandige activiteiten) kunnen net zo rendabel zijn als één cliënt die volledig 
uitstroomt.

• Een multiproblem gezin kost aanzienlijk meer aan ondersteuning dan alleen een uitkering. 
Investeren in welzijn en gezondheid kan ondersteuning op andere terreinen besparen. Dat is de 
– op zichzelf plausibele – gedachte van decentralisaties en integraal werken.

Hoe verder? 

Drie constateringen:

Rondetafel Zoetermeer  �5



Verslag Aandacht Loont  7 maart 2018

• het granieten bestand kan op een vergelijkbare manier vooruit geholpen worden als 
cliënten die dicht bij de arbeidsmarkt staan;

• investeren in het granieten bestand kan rendabel zijn. Maar daarvoor moeten nog de juiste 
benchmarks gevonden worden;

• Evidence based wetenschap gaat niet helpen. Die kan alleen achteraf wat zeggen. Wat we 
nodig hebben is praktische wijsheid.

Hoe ontwikkel je praktische wijsheid? Simpel, schijnt. Niet een stappenplan centraal stellen, 
maar een goede samenwerkingsrelatie met je cliënt. Eerlijk kijken naar je resultaten. Ieder 
cliëntcontact jezelf afvragen: wat zou ik volgende keer beter kunnen doen? En dat een paar jaar, 
of de rest van je leven, volhouden. Een lerende houding dus en een scherp oog voor weerstand, 
stagnatie en uitval (vgl. onderzoek naar “supershrinks”).

Ik heb bij bijna iedereen die betrokken is bij de proeftuinen een lerende houding gezien. De 
proeftuinen hebben zich allemaal aan de hand van de ervaringen ontwikkeld. Het programma 
van Gezondheid en Bewegen is aangepast/uitgebreid, er is een samenwerking ontstaan tussen 
Zoete Kruimels en Ondernemend uit de bijstand, klantmanagers geven aan dat ze geleerd 
hebben en dingen nu anders doen dan vroeger. Er wordt praktische wijsheid ontwikkeld.

Als ik tegen deze achtergrond kijk naar de Zoetermeerse proeftuinen, zie ik vier dingen die de 
moeite waard kunnen zijn voor de toekomst:

1. Opschalen. Om zicht te krijgen op de vraag of en hoe investeren in het granieten bestand 
rendabel kan zijn, is enige schaalgrootte noodzakelijk. Opschalen en onderzoeken op welke 
terreinen er hoeveel bespaard wordt.

2. Meer diversiteit in aanpakken. Huidige 
proeftuinen lijken zich vooral te richten op 
mensen met internaliserende problematiek. 
Wat zou kunnen is een aanpak voor mensen 
die meer externaliseren en/of die van dag tot 
dag leven in overlevingsmodus. Een proeftuin 
waarin mensen bij de hand genomen worden, 
aangesproken worden, met normale 
verwachtingen, gericht op herstellen van een 
normaal leven. Een soort pendant van work 
first voor het granieten bestand. 

3. Profiling en targeting. Of in Zoetermeerse 
termen: betere wegwijzers op de rotonde. De 
proeftuinen zijn nu, op basis van ervaring, 
beter in staat te omschrijven welke deelnemers 
passen en welke niet. Dat heeft weinig te 
maken met afstand tot de arbeidsmarkt. De 
coöperatie vraagt een houding van 
ondernemen en samenwerken; Gezondheid en 
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Bewegen vraagt de wil om iets te gaan doen aan je gezondheid: inzet en leergierigheid. De stadstuin 
– als participatieplek – vraagt samenwerking en liefde voor de natuur.

4. Betrekken van meer klantmanagers. De huidige proeftuinen zijn in samenwerking tussen 
beleid en uitvoering tot stand gekomen op basis van eigen ideeën van ondernemende 
klantmanagers. Het is de vraag hoe meer massa gemaakt kan worden. Andere klantmanagers 
kunnen misschien een proeftuin draaien als iemand anders het voor ze opzet (faciliteren), weer 
andere kunnen misschien eerst een tijd meedraaien en dan een proeftuin overnemen, of getraind 
worden. Meer diversiteit en opschalen in de vakmanschapsontwikkeling.

Henk Spies, 7 maart 2018.

Het gesprek  
1. Hoe gaan we verder met het verhaal Aandacht Werkt? We zijn het met 

elkaar eens dat rendabel meer is dan euro’s, maar wat is het verhaal om 
investeren in het sociaal domein mogelijk te maken? Of zoals Janny 
zegt: Hoe gaan we het besparen op problemen mogelijk maken? 

Proeftuinen zijn meestal tijdelijk gefinancierd. Als je iets langer dan drie jaar wil financieren dan 
heb je structureel geld nodig (Gerard). Betrek je maatschappelijke organisaties zoals 
zorgverzekeraars en woningbouwcoöperaties bij het verhaal. In Roermond hebben we goede 
ervaringen opgedaan met rondetafelgesprekken met de partners.

Het onderbouwende verhaal deugt 
maar in gemeenteland staan overal 
schotjes tussen (Janny). En heb je het 
dan uitgevoerd, vraagt de 
gemeenteraad: hoe hebben de 
activiteiten bijgedragen aan het 
bereiken van het doel? Terwijl het is 
als met je huis. Je laat de schilder 
komen voor onderhoud omdat je 
anders op termijn voor hele hoge 
kosten komt te staan bij de 
timmerman. Voor preventie is het 
verhaal wel lastiger nu het 
economisch beter gaat. Het gaat nu 
toch goed, iedereen komt weer aan het 
werk. 

Je moet kunnen legitimeren waarom het belangrijk is om te investeren in aandacht. Concrete 
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resultaten beschrijven helpt.  Succesverhalen van mensen zelf, diepte-interviews voor de raad. 
Het verhaal moet zichzelf verkopen (Gerrald).

In Leiden is vanaf 2019 het budget voor het sociaal domein op één hoop gegooid. Het argument 
wat is gebruikt om de gemeenteraad hiervan te overtuigen is dat de kosten voor de baat uit gaan 
en soms komt de baat bij anderen terecht. Er is daarom een fonds gevormd waaraan 
verschillende partijen bijdragen en meedoen om preventie vorm te geven (Marleen).

Ook in Amsterdam proberen we de kokers op te ruimen, participatie wordt breed opgevat. 
(Annet). Het verhaal moet zichzelf verkopen. Mensen met een uitkering daar vinden burgers 
wat van. We pakken dit gebiedsgericht op.

We moeten minder defensief zijn, zelfbewuster over wat we doen (Johan). Meedoen is een vorm 
van beschaving, daar investeer je samen in. We zouden verschillende strategieën moeten 
proberen om het verhaal te communiceren: ten eerste het verhaal van de klant meer inzetten, 
ten tweede op maat communiceren, iedereen heeft zijn eigen verhaal nodig en ten derde een 
financiële analyse hebben.

Het verhaal moet je een gezicht geven zodat het gaat leven in je stad (Kees). Hoe maken we het 
van iedereen, zodat er lokaal een maatschappelijk bewustzijn ontstaat? bijvoorbeeld met 
stadsconferenties. Het is belangrijk het verhaal te onderbouwen (Frans). Laten zien waar je 
effecten hebt op andere terreinen.  

Reflectie Erik Dannenberg

We hebben hier te maken met systeem- en taalproblemen. 

‘de onderkant van de samenleving’ is zo'n taal, dat lijkt zeker 'van boven bedacht'. Of mensen 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ik vraag altijd: waarom staat de arbeidsmarkt zo ver 
af van zo veel mensen? 

Systeemproblemen spelen op alle 
leefgebieden. Door overheveling 
van inkomens bijvoorbeeld in de 
vorm van toeslagen, is er veel 
verspilling en is het ingewikkeld 
geworden om je aan de regels te 
houden. Dit leidt tot wakker 
liggen van schulden en heeft 
effect op de jeugdzorg. We 
moeten uitkijken niet teveel te 
problematiseren op het niveau 
van het individu, maar 
systeemproblemen blijven 
agenderen.
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De conjunctuur bepaalt ons denken over werk. Werk als hoogste goed. Maar de vraag is: hoe maak 
je het vloeiender met meer waardering voor elke groep? hoe maak je de aanpak conjunctuur 
onafhankelijker?

En tot slot de financiële analyse. Het zichtbaar maken van onderhoud, door aandacht, in tijden van 
hoogconjunctuur. Vergelijk de onderhoudskosten van een auto of een huis. Als je dat niet doet zijn 
de kosten op een later moment hoger.

2. Hoe gaan we de praktijk van Aandacht Werkt opschalen? Hoe brengen 
we continuïteit in het ontwikkelde vakmanschap? Wat vraagt dit van 
ons? 

De omgeving en hoe je je klant behandelt is belangrijk, mensen willen zich welkom voelen. Dat 
maakt dat ze zich aan je toevertrouwen (Marcia). Zo’n spreekkamer met twee ingangen of een 
wachtkamer met een rijtje stoelen dat werkt niet altijd bevorderlijk voor een goed contact. In 
Amsterdam hebben we daarom huiskamers in de wijk (Calijn). In het kader van werken vanuit de 
bedoeling kiezen we ervoor naar inwoners toe te gaan.

Wij weten heel veel van jullie klanten en zitten 
in de wijk (Mirjam). We zouden hier meer 
verbinding kunnen maken. Het kan in ieder 
geval dubbele gesprekken voorkomen.

We moeten mensen als uniek zien, geen 
onderscheid maken op basis van afstand tot 
arbeidsmarkt. Dat merk je als je het goede 
gesprek weer aan gaat (Hans). Er is geen 
granieten bestand, hooguit een fast lane en 
een slow lane.

Opschalen vraagt om professionalisering. Er is 
tijd en ruimte nodig voor persoonlijke 
ontwikkeling, niet alleen voor de klanten, 
maar ook voor de uitvoerenden (Gerrald). Tijd 
zou je kunnen winnen door in de uitvoering 
slimme dingen te doen. In plaats van een brief 
sturen kun je bellen of appen (Marcia). 

Aandacht vraagt om het verlagen van de 
caseload. Dat kost wel wat (Calijn). Je zoekt 

een legitimatie om tijdelijk de uitvoeringskosten te verhogen om daarmee de uitkeringslasten te 
verlagen (Henk). We kunnen consulenten als je dit van ze vraagt niet meer afrekenen op het 
wegwerken van een caseload. Er worden andere competenties gevraagd (Gina). Het beoordelen doe 
je ook vanuit de bedoeling. Het programma Vakmanschap van Divosa kan daaraan bijdragen. Het 
richt zich ook op de managers. 
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Daarbij is het van belang dat we de dynamiek erkennen die achter het organiseren van leren zit, in 
proeftuinen in het sociaal domein. Vakmanschap en professionaliseren verloopt niet lineair.  Is 
minder voorspelbaar dan je misschien hoopt (Patrick). Het vakmanschap vraagt om interventies 
op verschillende niveaus. Van de klantmanagers, managers tot aan de raad. Hoe giet je dat in een 
samenhangend leerproces? In Oss wordt geëxperimenteerd in Proeftuin de Ruwaard. In één wijk 
(14.000 inwoners) budgetten bijeen, populatie-bekostiging voor een periode van vijf jaar, over een 
collegeperiode heen (Kees).  

Reflectie Erik Dannenberg
Wat je wil voorkomen is dat mensen het punt van apathie bereiken. Dat doe je door hoop en 
perspectief te bieden, bijvoorbeeld door veel aandacht te besteden aan bejegening. 
Maatschappelijke opvang op een A-locatie aan te bieden. Mensen te ontmoeten in hun eigen 
context en in een gelijkwaardige setting.

Opschalen gaat over de vraag: hoeveel aandacht kun je geven en hoe financier je dat. Het 
vraagt dat we fors ingrijpen in het systeem. Het systeem opnieuw ontwerpen: jeugd, 
participatie, wonen, alle budgetten bij elkaar en het aantal relaties uitdunnen. Oss is een mooi 
voorbeeld. Mag ik even tekenen?  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Een vrouw, een man en een paar kinderen. Een gewoon 
gezin. De man krijgt een ongeluk. Hij blijkt NAH te 
hebben en krijgt GGZ, zijn vrouw raakt overspannen. Zij 
krijgt een maatschappelijk werker en er komt thuiszorg. 
Eén kind doet het slecht op school. Het 
schoolmaatschappelijk werk bemoeit zich er mee. Zo 
gaat dat een tijdje door totdat er zeven hulpverleners 
zijn betrokken bij dit gewone gezin. Dus komt er een 
casemanager die alle zorgverlening gaat coördineren. Al 
die coördinatie gaat ten koste van de aandacht voor het 
gezin. Beter is een gezinscoach die naast het gezin gaat 
staan om te helpen bij het zelf regisseren, maar dan 
moeten er wel bevoegdheden en middelen overgedragen 
worden. Je uren afhalen van het oude systeem. De 
brutaliteit hebben om die systemen te doorbreken. Met 
een verminderde inzet op het bespelen van de 
‘pianotoetsen’: minder op afstand van het gezin 
regisseren van de afzonderlijke professionals.   
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Een goed gesprek 

Dit soort gesprekken, met deze gesprekspartners, dat 
zouden we vaker moeten doen. Dat stelt Jeroen, als 
algemene conclusie, vast. Iedereen leert hiervan, het 
inspireert. 

Het proef tuinieren zoals in Zoetermeer, bewijst hoe 
belangrijk het is uitvoering en beleid dicht bij elkaar te 
houden (Erik). Lerend werken en werkend leren. Hij is 
bezorgd over gemeenten die beleid en uitvoering splitsen. 
Bij de proeftuinen is het volgens Erik belangrijk dat de 
klantmanagers die de vernieuwing opzoeken zich gesteund 
weten door de organisatie en het management. Ze mogen 
niet alleen komen te staan. 

We hebben het nog niet gehad over de verbreding van 
'Aandacht werkt' naar de andere onderdelen van het sociaal 
domein. Ook hebben het nog niet gehad over de ‘beweging 
naar voren’, het aanhaken op preventie en de en de bijdrage 
van vrijwilligers in de wijk en de trekkracht van 
burgerinitiatieven. Dat is goed, want een goed gesprek is een 
gesprek waarin je niet uitgepraat raakt.
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Nice to know 
Link naar de presentatie van 
de broedplaats en het 
onderzoeksrapport. 

Link naar de Piëzo Methodiek 

Link naar Shine+, het bedrijf 
van Gerrald Nieboer 

Link naar de trailer van de film 
shine 

Vragen of opmerkingen over 
het verslag: 

c.a.damen@zoetermeer.nl 

https://www.zoetermeer.nl/inwoners/nieuws_45887/item/het-begint-met-aandacht-bij-de-broedplaats_106087.html
http://www.stichtingpiezo.nl/?page_id=161
https://www.shineplus.nl
https://www.youtube.com/watch?v=aOkKH6-h6wA
mailto:c.a.damen@zoetermeer.nl
https://www.zoetermeer.nl/inwoners/nieuws_45887/item/het-begint-met-aandacht-bij-de-broedplaats_106087.html
http://www.stichtingpiezo.nl/?page_id=161
https://www.shineplus.nl
https://www.youtube.com/watch?v=aOkKH6-h6wA
mailto:c.a.damen@zoetermeer.nl

