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Artikel in Woerdense Courant
Altijd in gesprek blijven, ook bij impopulaire beslissingen
Veel bijstandsgerechtigden voelen zich niet begrepen door Ferm Werk, stelde Wim Theijken
na gesprekken met hen over de dienstverlening. Algemeen directeur Bernhard Drost tilt
echter niet zo zwaar aan deze bewering. "Ik hamer er juist op altijd goed te luisteren."
WOERDEN – De consulenten benadrukken in de voortgangsgesprekken te veel het voldoen
aan verplichtingen en luisteren vaak niet goed naar wat de cliënt zelf wil doen om uit de
bijstand te komen. Dat stelde Theijken na gesprekken met veertien Woerdenaren in de
bijstand. "Het blijkt dat er veel kan spelen bij iemand in de bijstand", zegt Drost. "De juiste
oplossing ligt dan niet zomaar voor de hand. Wij moeten natuurlijk de wet uitvoeren. Maar
hechten daarbij veel waarde aan de juiste benadering van de inwoners, zoals wij de cliënten
liever noemen. Ons werk is mensenwerk, heeft impact op anderen. Vaak vraag ik de
consulenten daarom iedere dag voor minstens één persoon het verschil te maken. Daarnaast
moet iedere inwoner na een gesprek met een trots gevoel het pand verlaten."
Perceptie
Dat begint met het jezelf in de ander verplaatsen, volgens Drost. "Dus moet je goed luisteren.
Wie dat moeilijk vindt, vraag ik zich voor te stellen dat de gesprekspartner iemand anders is:
bijvoorbeeld je moeder. Naar haar luister je toch ook goed? Uit het verslag van Theijkens
gesprekken heb ik niet kunnen halen hoe bij Ferm Werk dan niet goed geluisterd wordt. Soms
honoreert een consulent niet de wens om een opleiding te volgen of neemt die een andere
impopulaire beslissing. Dan moet die deze keuze zo goed mogelijk uitleggen. Daarbij kan iets
misgaan, waardoor vanuit de perceptie van de ander niet goed naar hem of haar wordt
geluisterd. Belangrijk is dus in gesprek te blijven." Drost bestrijdt dat het verloop van een
gesprek afhangt van de consulent. "Ons uitgangspunt is 'één loket, één visie, één gedachte'.
Maar hier komen verschillende mensen in verschillende situaties. Die ieder hun eigen aanpak
vragen, maatwerk dus." Soms zijn iemands problemen hardnekkig. "Alleen maar de regels
toepassen is dan zeker niet genoeg. Je moet geduldig zijn en al je creativiteit gebruiken om
een oplossing te vinden. Je laat iemand niet in de steek!"
Aanbevelingen
Ferm Werks visie en het succes daarvan zijn landelijk bekend. In de geest van die visie blijft
Ferm Werk ook in gesprek met Wim Theijken. "We bekijken of zijn aanbevelingen een vervolg
krijgen. Misschien bieden ze ons kansen. In elk geval blijven we regelmatig in een open sfeer
overleggen met de cliëntenraad, die genoeg mogelijkheden heeft om ons te corrigeren."
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