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In Breda zijn de sociale dienst en het sw-bedrijf feitelijk opgeheven:
de activering en re-integratie van cliënten is in één hand gebracht.
Een veranderingsproces dat heel bewust als organisatievraagstuk is
benaderd.
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igenlijk is het achterhaald om een sociale
dienst en een sw-bedrijf naast elkaar te
hebben. Toch stond staatsecretaris De
Krom wel vreemd te kijken toen wij hem
vertelden dat wij de sociale dienst hadden
opgeheven”, vertelt Gijsbert van Herk,
directeur Ontwikkeling van de gemeente Breda.
Breda heeft samen met omliggende gemeenten altijd
een ‘eigen’ sw-bedrijf gehad: BSW Bedrijven. Daarnaast
had Breda - een stad van 180.000 inwoners - een stevige
sociale dienst. Zo’n vier jaar geleden traden daar vrijwel
tegelijkertijd nieuwe directeuren aan. En vrijwel onmid
dellijk spraken deze met elkaar af naar een logische
ordening te gaan zoeken; een besluit dat los stond van
de komst van één regeling voor de onderkant van de ar
beidsmarkt, benadrukt Van Herk. "We hebben helemaal
los van regels en wetgeving bedacht hoe we de zaken het
beste zouden kunnen aanpakken.” Het was de start van
een proces dat geresulteerd heeft in de omvorming van
de sociale dienst en het sw-bedrijf tot één voorziening in
één organisatie; tot de oprichting van het leerwerkbedrijf
de ATEA-Groep.
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Volgens Van Herk waren de omstandigheden voor het
doorvoeren van zo'n radicale keuze gunstig. Er was een
nieuwe, ambitieuze wethouder die meters moest maken
omdat er bovenop de landelijke budgetkortingen structu
reel moest worden bezuinigd in de sociale pijler van de
gemeente. In de aanpak van beide organisaties zat veel
overlap en die betrof meestal mensen met een verge
lijkbare problematiek, die leven in dezelfde stad en die
hetzelfde doel hebben: deelnemen aan werk en samenle

ving. Dat kon beter, vonden ze in Breda.
Inmiddels is de sociale dienst in feite opgeheven. De
verschillende taken zijn verdeeld over de drie directies
Dienstverlening, Beheer en Ontwikkeling. De re-integratiefuncties zijn ondergebracht bij de nieuwe uitvoerings
organisatie.
“Al ruim een jaar geleden zijn we begonnen met geza
menlijke activiteiten die passen in de ontwikkeling naar
het leerwerkbedrijf, zoals de groepsgewijze aanpak”, ver
telt Tanja Willemsen, plaatsvervangend afdelingshoofd
Werkplein Sociale Zaken. Klanten worden in groepen
ingedeeld in een vacaturecafé, krijgen waar nodig work
shops aangeboden en starten daarnaast met leerwerken.
De basis voor dit uitstroomprogramma is de samenwer
king van de twee organisaties. Ook op activering zijn de
handen ineen geslagen en is een programma opgezet.
“De meeste onderdelen van de programma’s vinden al
plaats bij ATEA, binnenkort zullen alle activiteiten ook
fysiek verhuizen”, aldus Willemsen.

Bijzonder in Breda is de wijze waarop het proces in gang
is gezet: meteen vanaf het begin is het aangepakt als een
vraagstuk van organisatieverandering. Volgens Van Herk
gebeurt dat te weinig. “De meeste mensen in de sociale
sector zijn sterk gericht op de inhoud en het beleid. Maar
om resultaat te boeken, moet je vóór alles het einddoel en
het totaalplaatje kunnen laten zien binnen de organisa
ties. Het is een kwestie van een lange adem, een duide
lijk einddoel en onderweg niet gefrustreerd raken. Grote
stappen willen nemen en kleine stappen zetten. Het
personeel is steeds meegegaan in de beweging omdat we
ze het logische eindplaatje konden laten zien. De beide
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"In de wereld van lokale sociale zekerheid kom je veel
traagheid en stroperigheid tegen. Iedereen blijft vanuit
zijn eigen perspectief hangen. Onbegrijpelijk”, verzucht
Van Herk. “Voor een paradigmashift moet je je eigen
belang overboord durven zetten. Ik snap niet dat de
dertig centrumgemeenten in Nederland ten minste eens
fundamenteel nadenken over de koers en de uitvoering.
Laten de dertig wethouders en de sociale dienst- en
sw-directeuren in hun regio bij elkaar gaan zitten om de
focus te richten op de situatie over drie tot vijf jaar.”
En waar wil Breda over drie tot vijf jaar zelf staan? Het
werkbedrijf en de activering van burgers zou tegen die
tijd deels moeten zijn overgenomen door de marlet, met
de tekorten op de arbeidsmarkt als motor, verwachten
Willemsen en Van Herk. ATEA zelfheeft overigens ook
de ambitie om commerciële activiteiten te ontwildcelen.
Tegelijkertijd blijft een vangnet nodig voor degenen die
het op eigen Wacht niet redden; daar blijft de overheid
aan zet. Van Herk heeft ook nog wel een suggestie voor
het komende kabinet: "Hernoem het ministerie van
SZW tot het ministerie van HRM.”
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iernemingsraden zijn kritisch geweest, maar steeds
uit een positieve houding.”
i veranderkundige benadering legt de focus sterk op
proces. Vaak beginnen veranderingsprocessen bij het
ïid en wordt pas daarna naar de uitvoering gekeken,
ireda is dat andersom gedaan: eerst is de uitvoering
sch geordend. Vervolgens moesten de betrokkenen
aandurven bestaande kaders los te laten.
Herk: “Als je de totale organisatieverandering
jkt, zie je dat we zaken parallel ontwikkeld hebben
iet volgtijdelijk. Dus niet eerst stap i, als i Waar is
i zo verder. Op inhoud, structuur, facilitaire zaken,
ling en gedrag, op alle fronten, liepen de ontwikgen parallel. Die veranderaanpak is succesvol. Maar
ret altijd voor ogen houden dat het de mensen zijn
e processen dragen en dat het belangrijk is dat de
Wcenen op één lijn zitten.”
eranderingsproces moet volgens Van Herk zo ro: zijn dat het niet van één of twee personen afhangt,
oet hier morgen zonder problemen weg kunnen,
:n je dat als manager te organiseren. Het gaat
: werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden - de
dngs-werkgerechtigenden. Die moeten de voordeervan ondervinden.”
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