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De	Arnhemse	transformatie:	

slimmer,	beter	en	goedkoper	-	
procesmatig	werken	biedt	kansen

Bart Leurs 1/

De	invoering	van	de	Wet	werken	naar	vermogen	(Wwnv)	stelt	gemeenten	voor	

een	uitdaging:	kan	je	de	dienstverlening	verbeteren,	meer	dan	10%	besparen	

op	de	uitvoeringskosten,	terwijl	de	medewerkerstevredenheid	stijgt?	De	

gemeente	Arnhem	laat	met	een	nieuwe	manier	van	werken	zien	dat	het	kan.

Mijn cliënt
Stelt	u	zich	het	volgende	voor.	U	bent	ziek	en	belt	uw	huisarts,	die	echter	afwezig	blijkt	

te	zijn.	Zijn	vervanger	vertelt	u	dat	hij	u	niet	kan	helpen	omdat	hij	uw	dossier	

onvoldoende	kent.	Bent	u	dan	tevreden	of	voelt	u	zich	toch	in	de	steek	gelaten?	

Andere	deskundigen	moeten	u	toch	ook	kunnen	helpen?	Toch	werken	gemeenten	

in	het	domein	Inkomen	en	Werk	vaak	op	deze	manier:	cliënten	worden	toegewezen	

aan	een	casemanager	die	alle	dienstverlening	verricht,	vanuit	het	argument	dat	

cliëntkennis	belangrijk	is.	Maar	in	hoeverre	is	dat	zo?

	 Deze	werkwijze	loopt	tegen	zijn	grenzen	aan.	Mensen	met	een	acute	financiële	

problematiek	moeten	vaak	voorrang	krijgen,	waardoor	andere	cliënten,	die	

bijvoorbeeld	kansrijk	zijn	op	de	arbeidsmarkt,	minder	aandacht	krijgen.	Mensen	

worden	soms	niet	goed	geholpen	als	de	eigen	casemanager	door	ziekte	of	andere	

oorzaken	afwezig	is.	De	gevolgen:	lange	wachttijden	voor	cliënten,	hoge	werkdruk	bij	

medewerkers,	re-integratietrajecten	met	lange	looptijd	en	daardoor	onnodige	uitval.	

	 Kan	het	ook	anders?	Kan	het	werken	met	een	vaste	contactpersoon	beter	en	

moderner	worden	ingericht?	En	wat	gebeurt	er	als	je	er	gewoon	steeds	voor	zorgt	dat	

de	klant	direct	geholpen	wordt	door	de	medewerker	die	op	dat	moment	voor	hem	

beschikbaar	is?

Betere dienstverlening met minder geld 
Enkele	jaren	geleden	was	verbetering	van	dienstverlening	aan	burgers	een	belangrijke	

opgave	voor	gemeenten.2/	Intussen	is	de	financiële	context	sterk	veranderd:	de	

1/	 In	samenwerking	met	Hans	Zuidema.

2/	 Dienstverlening	draait	om	
mensen	-	de	basis	op	orde,	werken	aan	de	
toekomst.	VNG,	Den	Haag,	maart	2010.
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uitbraak	van	de	kredietcrisis	eind	2008	heeft	de	overheidsfinanciën	zwaar	uit	het	

lood	geslagen,	met	ook	bij	provincies	en	gemeenten	noodzakelijke	bezuinigingen	

als	gevolg.	De	urgentie	om	‘iets’	te	doen	wordt	versterkt	door	de	recente	

decentralisaties.	Het	Rijk	hevelt	taken	naar	gemeenten	over,	maar	met	minder	geld.	

De	gemeenten	krijgen	een	breder	taakveld	en	bredere	doelgroep.	In	de	nieuwe	Wet	

werken	naar	vermogen	(Wwnv)	worden	de	Sociale	Werkvoorziening,	de	Wajong	

en	de	Wet	werk	en	bijstand	(Wwb)	samengevoegd	en	er	komt	voor	deze	taken	één	

geïntegreerd	budget.	De	opgave	voor	gemeenten	is	dus	groot:	betere	dienstverlening	

leveren	met	minder	geld,	maar	voor	meer	doelgroepen.	Er	zijn	verschillende	

manieren	om	met	deze	opgave	om	te	gaan.

	 De	meest	gebruikte	methode	is	de	generieke	taakstelling:	iedereen	een	beetje	minder.	

Maar	gezien	de	omvang	van	de	opgave	en	de	grote	verbreding	van	de	doelgroep	is	

‘kaasschaven’	binnen	het	terrein	van	re-integratie	en	inkomen	onvoldoende	of	zelfs	

contraproductief.	

	 Een	ingrijpendere	benadering	is	het	beperken	van	de	doelgroep	en/of	het	verlagen	

van	het	voorzieningenniveau.	Voor	een	gemeente	kan	dat	inhouden	dat	ze	

alleen	aan	kansrijke	mensen	re-integratietrajecten	aanbiedt,	dat	ze	bezuinigt	op	

Bijzondere	Bijstand	of	weinig	tot	niets	doet	aan	participatietrajecten.	Daarmee	

worden	kwetsbare	groepen	meer	aangewezen	op	zelfredzaamheid	en	waar	nodig	

op	ondersteuning	vanuit	de	samenleving.	Dit	vraagt	echter	een	maatschappelijke	

beweging	van	lange	adem	met	onzekere	uitkomsten.

	 Wij	bespreken	een	innovatieve,	maar	minder	ingrijpende	oplossing:	kunnen	we	

binnen	de	huidige	organisatie	besparen	door	slimmer	en	beter	werken?	En	onder	

welke	condities	kan	dit?	

Waarom de traditionele manier niet meer werkt
Tot	2010	werkte	de	sector	W&I	Arnhem	traditioneel.	Er	waren	geografische	teams,	

die	aan	hun	cliënten	het	hele	spectrum	aan	dienstverlening	boden.	Zoals	in	veel	

gemeenten	werd	gewerkt	met	caseloads:	elke	consulent	(casemanager)	had	een	

variëteit	aan	cliënten	in	zijn	pakket.	Voor	alle	cliënten	behandelde	hij	zowel	vragen	

rond	rechtmatigheid	(‘hoeveel	uitkering	krijg	ik?’,	‘ik	ga	scheiden:	wat	nu?’)	als	

doelmatigheid	(‘waar	kan	ik	werk	vinden?’,	‘wordt	mijn	opstapbaan	verlengd?’),	maar	

alleen	voor	zijn	‘eigen’	cliënten.	Dit	is	in	wezen	de	werkwijze	van	de	huisarts	uit	het	

begin	van	dit	artikel.

	 Deze	werkwijze	is	in	een	bepaald	opzicht	logisch:	professionele	dienstverleners	

zijn	beter	in	staat	hun	cliënt	te	helpen	als	ze	deze	goed	kennen,	is	de	gedachte.	De	

consulent	weet	van	de	situatie	en	geschiedenis	van	zijn	cliënten,	hij	kan	terugkomen	

op	eerdere	afspraken,	kent	de	andere	hulpverleningstrajecten	et	cetera.	

	 Deze	werkwijze	kent	echter	ook	een	keerzijde.	Casemanagers	moeten	bijvoorbeeld	

bereikbaar	zijn	voor	hun	cliënten,	maar	kunnen	niet	te	vaak	onderbroken	worden	in	

hun	werk.	Om	dat	te	ondervangen	wordt	vaak	een	telefonisch	spreekuur	ingesteld.	
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Maar	als	de	cliënt	niet	kan	bellen	op	dat	uur	of	als	de	casemanager	ziek	is,	dan	heeft	

hij	in	principe	pech	en	blijven	vragen	rondom	de	uitkering	liggen.	

	 Verder	bleek	het	in	deze	klassieke	werkwijze	niet	altijd	mogelijk	om	ál	je	cliënten	goed	

te	kennen.	Niet	iedereen	klopt	immers	even	vaak	bij	je	aan.	Casemanagers	hebben	

in	de	praktijk	te	maken	met	relatief	hoge	caseloads,	waardoor	ze	niet	alle	klanten	

tegelijkertijd	op	het	netvlies	kunnen	houden.	Deze	manier	van	werken	betekent	dus	

dat	je	organiseert	op	de	uitzonderingen.	

	 Meer	strategisch	kent	deze	werkwijze	nog	een	ander	knelpunt:	er	ontstaat	een	

vermenging	tussen	taken	op	het	gebied	van	inkomen	(rechtmatigheid)	en	werk	

(doelmatigheid).	In	de	dagelijkse	praktijk	werd	er	meer	menskracht	aan	Inkomen	dan	

aan	Werk	besteed,	terwijl	de	invoering	van	de	Wwb	in	2004	het	omgekeerde	beoogde.	

De	reden	dat	doelmatigheid	bij	integraal	casemanagement	minder	goed	uit	de	verf	

komt	ligt	voor	de	hand.	Cliënten	bellen	doorgaans	sneller	over	hun	geld	dan	over	de	

vraag	hoe	snel	ze	werk	krijgen	(rechtmatigheid	‘trekt’	harder).

Van caseload naar procesmatig werken
Dit	moest	dus	anders.	Scheiden	van	de	werkzaamheden	voor	inkomen	en	werk	is	slechts	

een	eerste	stap.	Verbetering	van	dienstverlening	bereik	je	immers	niet	alleen	door	

een	andere	organisatie,	maar	vooral	ook	door	de	manier	waarop	medewerkers	hun	

werk	uitvoeren.	De	benadering	die	in	Arnhem	gekozen	is,	is	binnen	het	domein	werk	

en	inkomen	ongebruikelijk:	laat	het	principe	‘cliënt	hoort	bij	casemanager’	los	en	

neem	het	behandelen	van	cliëntvragen	als	uitgangspunt.	Medewerkers	hebben	dus	

geen	caseload	meer,	maar	werken	procesmatig.	Je	werkvoorraad	bestaat	dan	alleen	

uit	de	mensen	waar	je	op	dat	moment	actieve	dienstverlening	voor	verricht.	Je	bent	

niet	meer	verantwoordelijk	voor	de	cliënt	als	casus,	maar	voor	een	goede	afhandeling	

van	de	vraag	die	de	cliënt	heeft.	

Bij	de	start	van	deze	werkwijze	is	begonnen	met	de	inkomensdienstverlening	omdat	

op	dit	gebied	veel	winst	werd	verwacht.	Voor	elke	vraag	rond	het	inkomen	wordt	

een	werkproces	aangemaakt.	De	medewerkers	die	de	werkvoorbereiding	doen,	

maken	alle	benodigde	stukken	compleet	voor	behandeling	en	leggen	ze	klaar	in	

volgorde	van	prioriteit.	De	consulent	pakt	zelf	telkens	een	nieuw	werkproces	als	

hij	daarvoor	de	ruimte	heeft	in	zijn	eigen	werkvoorraad	en	is	dan	verantwoordelijk	

voor	dat	werkproces.	Iedere	consulent	heeft	dus	maar	één	of	enkele	werkprocessen	

tegelijkertijd	in	zijn	werkvoorraad.	Voordeel	is	dat	je	alleen	maar	deze	cliënten	

in	je	hoofd	hebt	zitten,	waardoor	het	gevoel	van	werkdruk	vermindert.	Als	je	de	

vraag	afgehandeld	hebt,	verdwijnt	die	uit	je	werkvoorraad.	Dit	in	tegenstelling	tot	

caseloads,	waar	cliënten	permanent	in	blijven	zitten,	ook	als	je	geen	dienstverlening	

voor	ze	verricht.	De	werkwijze	wordt	ondersteund	door	informatievoorziening	die	

inzichtelijk	maakt	hoeveel	werkprocessen	open	staan	en	hoeveel	werkprocessen	er	

per	medewerker	zijn	afgedaan.
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Als	derde	stap	is	het	procesgericht	werken	verbeterd	met	de	LEAN-methode	3/.	Dit	

houdt	in	dat	overbodige	controles	en	bewerkingen	die	niets	toevoegen	aan	het	

‘product’	worden	geschrapt,	zoals	het	opnieuw	opvragen	van	gegevens	die	al	lang	

bekend	zijn,	het	herhaald	uitleg	vragen	rond	de	klantsituatie	terwijl	die	niet	veranderd	

is,	enzovoorts.	

Procesmatig werken kan ook binnen het domein van werk en inkomen
Er	is	een	aantal	bedenkingen	mogelijk	tegen	procesmatig	werken	binnen	de	context	

van	Werk	en	Inkomen,	maar	we	denken	dat	die	te	ondervangen	zijn.	We	zullen	de	

belangrijkste	noemen.

	

	 Je moet je klant kennen om vragen goed te kunnen beantwoorden

Dit	is	inderdaad	juist,	maar	zoals	we	hierboven	gezien	hebben,	wordt	deze	vraag	met	de	

klassieke	werkwijze	van	caseloads	niet	opgelost.	Veel	cliënten	verdwijnen	immers	uit	

beeld.	Procesmatig	werken	leidt	er	toe	dat	dossiers	veel	beter	worden	bijgehouden,	

omdat	iedereen	wil	dat	de	collega	over	volledige	informatie	beschikt.

	 Wat schiet de klant op met een nieuwe werkwijze? Doet die er zoveel toe?

Het	voorbeeld	van	de	huisarts	toont	aan	dat	de	werkwijze	wel	degelijk	verschil	maakt.	Je	

hebt	geen	pech	als	je	casemanager	ziek	of	met	vakantie	is,	want	iedereen	beschikt	

over	je	dossier.	Bovendien	word	je	snel	geholpen,	omdat	bij	procesmatig	werken	er	

altijd	iemand	voor	je	klaar	staat.	Bij	de	oude	werkwijze	(caseloads)	loop	je	het	risico	

dat	je	onderop	de	stapel	van	je	casemanager	komt.

	 Wat gebeurt er als degene die je vraag heeft opgepakt ziek wordt?

Deze	vraag	speelt	vooral	op	het	gebied	van	inkomen,	waar	de	meeste	vragen	binnen	

een	dag	afgehandeld	of	in	deelvragen	overgedragen	kunnen	worden.	Een	vraag	zal	

dus	meestal	niet	langer	dan	een	dag	of	een	paar	dagen	in	de	werkvoorraad	van	een	

medewerker	blijven.

	

Het	bovenstaande	is	van	toepassing	op	het	domein	Inkomen,	maar	hoe	zit	dat	bij	Werk?	

Cliënten	worden	door	een	systeem	van	klantprioritering	aangemeld	voor	

werkdienstverlening,	wat	de	werkverdeling	eerlijker	en	eenvoudiger	maakt.	

Medewerkers	nemen	uitsluitend	cliënten	in	hun	werkvoorraad	op	die	op	dat	moment	

een	re-integratietraject	doorlopen	en	kunnen	daardoor	gerichter	werken.	Dit	voordeel	

van	procesmatig	werken	gaat	samen	met	de	splitsing	tussen	werk	en	inkomen:	

inkomensdienstverlening	kan	niet	meer	‘harder	trekken’.	Omdat	de	looptijd	van	een	
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3/	 J.P.	Womack,	D.T.	Jones:	Lean	Thinking.	
Simon	&	Schuster,	New	York	(1996)
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traject	enkele	weken	tot	maanden	is	(in	tegenstelling	tot	het	domein	Inkomen),	kan	

de	consulent	een	vertrouwensrelatie	met	de	cliënt	opbouwen,	zijn	situatie	daardoor	

goed	leren	kennen	en	interveniëren	indien	nodig.	

Leuker voor medewerkers, beter voor dienstverlening
Consulenten	geven	aan	dat	hun	werk	leuker	is	geworden.	Ze	kunnen	hun	werkvoorraad	

immers	beter	sturen,	omdat	ze	alleen	werkprocessen	hoeven	op	te	pakken	waar	ze	

op	dat	moment	ruimte	voor	hebben.	Bij	het	werken	met	caseloads	kon	je	niet	zomaar	

‘nee’	verkopen	aan	‘jouw’	cliënt.	Je	kunt	rustig	op	vakantie,	omdat	er	geen	stapel	

werk	ligt	te	wachten	als	je	terugkomt.	De	dossiers	waar	je	mee	werkt,	worden	beter	

bijgehouden,	want	je	collega’s	willen	dat	je	tevreden	bent	met	de	informatie	die	ze	

ingevoerd	hebben.	Signalering	in	het	kader	van	handhaving	wordt	makkelijker,	omdat	

dit	niet	automatisch	extra	werk	voor	jou	persoonlijk	hoeft	te	betekenen.	Er	wordt	

eenvoudig	een	nieuw	werkproces	aangemaakt	als	er	onderzoek	nodig	is.	

	 Procesmatig	werken	vereenvoudigt	de	werkverdeling.	Afwezigheid	van	medewerkers	

wegens	ziekte	of	verlof	wordt	makkelijker	opgevangen,	omdat	zij	dan	eenvoudig	

geen	werkprocessen	oppakken.	Pieken	en	dalen	in	de	werkstroom	kunnen	beter	

opgevangen	worden,	want	door	slim	prioriteiten	te	stellen	kunnen	werkprocessen	die	

op	dat	moment	minder	belangrijk	zijn	tijdelijk	worden	achtergehouden	(bijvoorbeeld	

administratief	ingezette	controle-activiteiten).	Hierdoor	neemt	de	flexibiliteit	toe.

	 Daarnaast	is	het	eenvoudiger	om	je	te	specialiseren:	je	kunt	je	richten	op	de	soorten	

cliëntvragen	waar	je	goed	in	bent.	Zo	worden	groeitrajecten	mogelijk:	van	het	

behandelen	van	eenvoudige	naar	moeilijke	werkprocessen.	Deze	specialisatie	wordt	

zelfs	noodzakelijk	omdat	de	doelgroep	met	de	invoering	van	de	Wwnv	breder	wordt.	

	 Resultaat	is	dat	de	oorspronkelijke	scepsis	verdwenen	is.	Steeds	meer	medewerkers	

omarmen	het	voordeel	van	deze	nieuwe	werkwijze	en	willen	beslist	niet	meer	terug	

naar	de	oude	situatie.

Successen
Volgens	cijfers	van	het	Klantcontactcentrum	van	de	gemeente	Arnhem	zijn	de	

doorlooptijden	afgenomen	en	is	de	klanttevredenheid	toegenomen.	Bereikbaarheid	

gedurende	de	hele	werkdag	in	plaats	van	alleen	tijdens	het	spreekuur	leidt	tot	

verhoogde	klanttevredenheid.4/	Moesten	cliënten	vroeger	zes	weken	wachten	totdat	

hun	uitkeringsaanvraag	behandeld	werd,	na	de	invoering	van	de	nieuwe	werkwijze	is	

deze	wachttijd	gehalveerd.	Langzaam	maar	zeker	wordt	de	ambitieuze	doelstelling	

bereikt	om	alle	inkomens-werkprocessen	binnen	10	werkdagen	af	te	doen.	

	 Hoewel	het	cliëntenbestand	vanwege	de	recessie	is	toegenomen,	is	de	formatieve	

4/	 Denken	vanuit	de	klant	leidt	automatisch	
tot	verbetering,	omdat	deze	werkwijze	het	aantal	
fouten	en	daaropvolgende	klachten	vermindert.	Zie	
bijvoorbeeld	John	Seddon:	Systems	Thinking	in	the	
Public	Sector.	Triarchy	press,	Axminster	(2008).
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omvang	van	het	cluster	Inkomen	met	ongeveer	10%	gedaald.	Toch	namen	

de	doorlooptijden	en	het	aantal	klachten	af	en	werden	cliënten	tevredener.	

Randvoorwaarde	is	wel	dat	op	teamniveau	op	doorlooptijden	en	werkvoorraden	

gestuurd	wordt:	een	lage	werkvoorraad	stimuleert	niet	tot	het	oppakken	van	

werkprocessen,	een	hoge	werkvoorraad	werkt	demotiverend.

	 De	tevredenheid	van	de	medewerkers	die	volgens	de	nieuwe	werkwijze	werken,	is	

gestegen.	Dit	is	mede	het	resultaat	van	een	zorgvuldige	invoering,	waarin	gestart	

werd	met	pilots	en	waarbij	in	belangrijke	mate	gebruik	gemaakt	is	van	de	kennis	en	

ervaring	van	medewerkers.

We	benadrukken	hier	dat	het	idee	achter	procesmatig	werken	niet	is	ingegeven	door	

bezuinigingen,	maar	is	ontstaan	vanuit	het	streven	om	de	dienstverlening	te	

verbeteren.	Het	resultaat	(meer	dan	10%	kostenbesparing)	biedt	echter	perspectief	

voor	de	komende	decentralisaties,	waarbij	meer	taken	met	minder	geld	uitgevoerd	

moeten	worden.
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