Trainer Frans Brinkman over zes jaar klantgericht werken

Bijdrage aan een ‘revolutie’
Frans Brinkman verzorgde de afgelopen zes jaar communicatietrainingen voor re-integratiecoaches. Hij heeft de omslag naar een
klantgerichtere organisatie daardoor goed gevolgd. ‘De opvattingen
zijn helemaal veranderd; van klant als potentieel fraudeur naar
iemand met mogelijkheden op de arbeidsmarkt.’

V

olgens Frans Brinkman was de overgang
van proceduregericht casemanagement naar
klantgerichte re-integratiecoaching een revolutie,
die ondanks de nodige worstelingen goed heeft
uitgepakt. Tijdens de vierdaagse trainingen die
Frans door het hele land gaf, werd er gepraat over
de verschillende rollen die een re-integratiecoach tijdens een gesprek met een klant moet
kunnen aannemen. ‘Een dilemma daarbij is dat
nieuwe medewerkers, afhankelijk van hun achtergrond, een specifieke houding en voorkeursrol hebben. Deelnemers die in het verleden meer
moesten coachen, vinden het in het algemeen
lastig om te controleren en sanctioneren. Terwijl
medewerkers met bijvoorbeeld een backofficeachtergrond het lastig vinden om te coachen.’
Ook merkt Frans dat re-integratiecoaches te
maken hebben met conflicterende waarden.
‘Enerzijds moeten ze mensen duurzaam plaatsen,
de klant centraal stellen en anderzijds zijn de
gesprekken korter geworden en moeten klanten
snel op een traject worden geplaatst.’ Een goede
probleemanalyse is daarom heel belangrijk en
één gesprek is dan vaak niet voldoende. ‘Dat er
soms klanten aan de hand van een telefonisch
gesprek op een re-integratietraject worden
geplaatst, gaat voorbij aan klantgericht werken.
Dat gebeurt niet overal, landelijk gezien is er veel
verschil. Maar als je geen tijd vrijmaakt voor een
goede probleemanalyse, dan kom je er halverwege een traject achter dat dit niet de juiste
oplossing voor de klant is en moet je weer van
voor af aan beginnen.’
Om de omslag naar klantgericht handelen te kunnen maken, moet je volgens Frans ook buiten
kaders kunnen denken en zelfstandig kunnen
opereren. ‘Ik heb gezien dat de medewerkers die
potentie in huis hebben. Maar als je kiest voor
professionals, moet je daar ook je organisatie op
inrichten. Als management moet je kunnen los-
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laten, zodat medewerkers die regelruimte zelf
weloverwogen kunnen invullen. De Vernieuwing
staat of valt bij goed management.’

Lerende organisatie
Als re-integratiecoach loopt volgens Frans ‘iedereen aan je te plukken’. ‘Jij moet een keuze maken
tussen wat goed is voor de klant, de organisatie,
de ketenpartners, de re-integratiebureaus en voor
jezelf. Dat laatste is ook belangrijk. Veel re-integratiecoaches gaan hun eigen grenzen voorbij.
Je moet ook afstand kunnen nemen en tijd om
ergens over na te denken zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen.’
Wat zes jaar geleden nog minimaal gebeurde en
nu langzaam op gang komt, is feedback geven.
‘Collegiaal overleg, visie, competentiemanage-

ment; allemaal belangrijke factoren om een
lerende organisatie te worden’, zegt Frans.
Maar hij is blij over hoe UWV er nu voor staat.
‘We gaan de goede kant op. De medewerkers
hebben de stap van procedureel werk, naar
flexibele klantgerichtheid al gemaakt. Nu is
het aan het management en de organisatie om
dat goed te faciliteren.’ B
Frans Brinkman heeft een analyse gemaakt
over het werk van de re-integratiecoach. Dit is
na te lezen op intranet via ‘Personeelsplein’,
daarna klik je op ‘Opleidingsafdelingen UWV’
en dan op ‘Opleidingen WW’.
In de rechterkolom onder het kopje ‘Downloads’
staat het artikel ‘Concurrerende waarden in een
veranderende omgeving’.

