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SAMENVATTING
Dit rapport doet verslag van een onderzoek dat, in opdracht van het Landelijk opleidingsoverleg Sociaal
Juridische Dienstverlening (LOO SJD), is verricht naar trends en ontwikkelingen die de inhoud van
functies in de SJD-beroepspraktijk beïnvloeden. Aan het LOO zijn alle zes SJD-opleidingen in Nederland
verbonden. Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek uit 2014, waarin de omvang van de
SJD-beroepspraktijk in kaart werd gebracht. In dit eerdere onderzoek zijn de belangrijkste functies in
kaart gebracht waarvoor SJD door werkgevers als (een van) de best passende vooropleiding(en) werd
gezien. Deze functies noemen we SJD-functies. Werkgevers bleken, alhoewel er een grijs gebied is,
goed in staat aan te geven welke functies binnen hun eigen organisatie als SJD-functies kwalificeren.
Waar in het onderzoek uit 2014 de nadruk lag op het bepalen van de omvang van de SJD-arbeidsmarkt,
ligt in dit onderzoek de nadruk op inhoudelijke trends en ontwikkelingen binnen deze functies. Er is bij de
verschillende SJD-functies echter ook steeds globaal getoetst of er zich ten opzichte van 2014 grote,
kwantitatieve wijzigingen hebben voorgedaan. Bovendien is bezien of er nieuwe, relevante functies zijn
ontstaan.
Een belangrijke conclusie van dit vervolgonderzoek is dat SJD een stabiele plaats heeft als leverancier
van professionals voor (onderdelen van) de rechtspraktijk en het sociaal domein. Ten opzichte van het
onderzoek in 2014 hebben er zich geen grote verschuivingen voorgedaan in het SJD-landschap; noch in
het type functies, noch in het aantal fte aan arbeidsplaatsen dat hieraan verbonden is. De conclusie in
2014 was dat de arbeidsmarktpositie van net afgestudeerde alumni matig was. Onder de invloed van
gunstige economische omstandigheden heeft deze arbeidsmarktpositie zich de afgelopen jaren positief
ontwikkeld. De coronacrisis zal de komende jaren waarschijnlijk een nadelige invloed hebben. De mate
waarin en wijze waarop is op dit moment echter nog onzeker.
De opleiding is voor een aantal functies in de SJD-beroepspraktijk inmiddels de voornaamste
toeleverancier (klantmanager, schuldhulpverlener, sociaal raadsman/vrouw, en – waarschijnlijk ook –
bewindvoerder) en is voor verschillende andere functies een van de best passende vooropleidingen
(leerplichtambtenaar, adviseur Werk UWV en reclasseringsambtenaar). Voor weer andere functies
worden alumni, op basis van hun opleidingsprofiel, tot serieuze kandidaten gerekend, maar kan er meer
concurrentie bestaan van andere opleidingen (voorbeelden zijn sociaal beheerder woningcorporatie,
hoor- en beslismedewerker IND en de – in omvang beperkte – functies van patiënt-/
cliëntvertrouwenspersoon).
Uit het onderzoek komt een aantal inhoudelijke trends en ontwikkelingen naar voren, die voor veel
verschillende SJD-functies relevant zijn. Allereerst zijn de gevolgen van de gemeentelijke decentralisaties
in het sociaal domein groot en nog niet uitgekristalliseerd. Mede tegen deze achtergrond zijn er duidelijke,
onderling gerelateerde, bewegingen te zien naar een meer integrale benadering van cliënten, betere
samenwerking en afstemming tussen dienstverleners, meer maatwerk in dienstverlening, (nog) meer
evidence-based werken en aandacht voor de psychologische gevolgen die armoede en schaarste
hebben op cliënten. Deze ontwikkelingen tezamen doen een belangrijk beroep op de professionaliteit van
SJD’ers. Zij maken functies in de SJD-praktijk in veel opzichten complexer, maar tegelijkertijd
interessanter.
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Aan een drietal inhoudelijke thema’s is in het onderzoek bijzondere aandacht besteed: certificering,
digitalisering en onderzoekend vermogen.
Er bestaat binnen de SJD-beroepspraktijk een veelheid aan certificeringen en bijbehorende registers,
zowel op het niveau van organisaties, als op dat van individuele beroepsbeoefenaren. De meeste van
deze certificeringen en registraties hebben een vrijwillig, kwaliteitsbevorderend karakter. Voor sommige
functies en sectoren is het beeld door overlappende certificeringen en registers onoverzichtelijk. Er zijn in
het onderzoek geen ontwikkelingen naar certificeringen of registraties geïdentificeerd die de toegang tot
bepaalde functies voor SJD-alumni zouden kunnen bemoeilijken. De aanbeveling voor het LOO is om
ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen en daartoe in gesprek te blijven met relevante branche- en
beroepsorganisaties.
De impact van digitalisering op de SJD-beroepspraktijk neemt toe. Belangrijke aspecten van de
uitvoering van de dienstverlening zijn al gedigitaliseerd en dit zal de komende jaren verder toenemen.
Voor een goede aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt is het nuttig dat studenten in de opleiding
een goed beeld hebben van de impact van deze ontwikkeling op de praktijk. Bovendien is het van belang
dat zij hun eigen digitale vaardigheden verder (leren te) ontwikkelen. Hiertoe zijn in dit rapport
verschillende concrete aanbevelingen geformuleerd.
Met betrekking tot onderzoekend vermogen is het beeld helder dat SJD’ers in de praktijk vooral
onderzoek verrichten op casuïstisch niveau. Incidenteel zijn SJD’ers betrokken bij eenvoudige
onderzoeken naar processen binnen de eigen praktijk, gericht op het identificeren van mogelijkheden tot
(kwaliteits)verbetering. Tegen deze achtergrond achten organisaties het vooral van belang dat SJD’ers
professionele nieuwsgierigheid en een kritische houding bezitten en bij de behandeling van casuïstiek de
‘vraag achter de vraag’ kunnen zoeken. Een kritisch-constructieve houding en basiskennis van principes
van onderzoek worden hiertoe als belangrijk gezien, zonder dat zij zelf in staat hoeven te zijn om
uitgebreid onderzoek te verrichten.
Naast de hiervoor geschetste algemene trends en ontwikkelingen zijn er voor afzonderlijke functies nog
verschillende functie- of sectorspecifieke ontwikkelingen geïdentificeerd.
Een algemene bevinding op basis van het onderzoek is, ten slotte, dat organisaties de schriftelijke
vaardigheden en gespreksvaardigheden van alumni nog voor verbetering vatbaar achten. Verbetering
van de gespreksvaardigheden is mede van belang door de toenemende aandacht voor op de individuele
cliënt afgestemde dienstverlening (maatwerk) en de daarbij behorende intake, diagnose en begeleiding.
De schriftelijke taalvaardigheid van alumni wordt door organisaties regelmatig als (te) matig beoordeeld.
Voor het overige is het beeld echter dat organisaties in veel opzichten positief zijn over de kennis en
vaardigheden die SJD’ers bezitten. Daarmee voldoen de SJD-opleidingen in hoge mate aan de
verwachtingen van het werkveld. De resultaten van het onderzoek vormen voor opleidingen een
gelegenheid om de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verder te verbeteren.
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VOORWOORD
Tijden veranderen. Dit onderzoek bevond zich in het voorjaar van 2020 in de afrondende fase, toen de
coronapandemie zijn intrede deed. Na een korte pas op de plaats, werd duidelijk dat de onzekerheid nog
geruime tijd zou voortduren en werd besloten het onderzoek af te ronden. Waar de conclusies
afstevenden op een zeer gunstige arbeidsmarkt, is het perspectief nu met veel onzekerheid omgeven.
Desalniettemin biedt dit onderzoek goed zicht op belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen en trends
binnen de beroepspraktijk van sociaal juridische dienstverleners. De kunst en kunde om maatwerk te
bieden bij de uitvoering van regelingen is daarbij een kernthema. Alhoewel de coronacrisis de aandacht
hiervoor mogelijk tijdelijk zal doen verslappen, kan worden verwacht dat dit thema ook voor de toekomst
relevant blijft.
Alle SJD-opleidingen zijn voor dit onderzoek gezamenlijk als opdrachtgever opgetreden. Docenten van
de opleidingen hebben, door interviews met werkgevers uit hun regio, meegewerkt aan de
totstandkoming. Daarmee is dit onderzoek een voorbeeld van effectieve samenwerking binnen het hoger
beroepsonderwijs. Wij hopen docenten, studenten en praktijkprofessionals met dit rapport nog meer
inzicht te geven in trends en ontwikkelingen binnen de SJD-beroepspraktijk, om zo de aansluiting tussen
opleidingen en arbeidsmarkt te verbeteren.
Ivar Timmer, Arnt Mein
Amsterdam, oktober 2020
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1.OPZET ONDERZOEK
1.1 INLEIDING
Het Landelijk opleidingsoverleg (LOO) Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) is het gezamenlijk
overleg van de verschillende opleidingen SJD in Nederland, verbonden aan de Vereniging Hogescholen.
Het hoort bij de taken van het LOO – en de afzonderlijke opleidingen – om ontwikkelingen in de
beroepspraktijk van SJD’ers te volgen, om zo de inhoudelijke aansluiting tussen opleidingen en de
arbeidsmarkt te bewaken.
In 2014 was het LOO vanuit deze taak opdrachtgever voor een landelijk arbeidsmarktonderzoek naar de
positie van sociaal juridische dienstverleners (SJD’ers). Hierin is de SJD-arbeidsmarkt kwantitatief in
kaart gebracht. Voor de belangrijkste sectoren zijn betrouwbare schattingen gemaakt van het aantal
functies waarvoor professionals met een SJDachtergrond in het bijzonder in aanmerking komen.
Deze functies noemen we SJD-functies.1
Voor een optimale match tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt is een kwantitatief en kwalitatief goede
Dit onderzoek bouwt voort op het onderzoek van
2014. Het is uitgevoerd door het lectoraat Legal
aansluiting tussen het beroepenveld en opleidingsaanbod
management van de Hogeschool van Amsterdam
zeer belangrijk.
en docent-onderzoekers van de verschillende
opleidingen SJD. Waar in het onderzoek van 2014
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt,
de nadruk lag op het kwantitatief in kaart brengen
van de arbeidsmarkt voor SJD’ers, heeft in dit
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024
onderzoek de nadruk gelegen op inhoudelijke
trends en ontwikkelingen die het werk binnen de
belangrijkste SJD-functies
beïnvloeden. In interviews en analyses is wel steeds getoetst of er, kwantitatief beschouwd, (belangrijke)
verschuivingen zijn opgetreden ten opzichte van de situatie in 2014.
Het onderzoek toont dat de beroepspraktijk van SJD in beweging is. SJD’ers hebben anno 2020 in hun
praktijk, onder andere, te maken met een beweging naar maatwerk, ‘werken vanuit de bedoeling’,
toenemende samenwerking tussen verschillende disciplines (‘integraal werken’) en meer aandacht voor
de psychologische aspecten die de effectiviteit van dienstverlening bij cliënten kunnen beïnvloeden.
Tegelijkertijd blijft de kern van het werk hetzelfde: SJD’ers leveren diensten aan personen in – veelal –
kwetsbare posities op het snijvlak van wet, recht en sociale thema’s.

1.2 SJD ALS OPLEIDING
SJD is eind jaren ’80 ontstaan uit een specialisatie van de opleiding Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening (MWD). Met de oprichting van de opleiding werd tegemoet gekomen aan de behoefte in
het werkveld aan professionals die juridische expertise koppelen aan goed ontwikkelde sociaal-agogische
vaardigheden. Na de eerste opleiding in Culemborg, later onderdeel van de Hogeschool Utrecht, volgden

1

In het onderzoek uit 2014 werd hiervoor een praktisch criterium geïntroduceerd. Een functie is een SJD-functie wanneer, als een
zittende medewerker zou moeten worden vervangen, SJD in de vacaturetekst (een van) de meest in aanmerking komende
vooropleidingen is. Alhoewel er in de praktijk grijze gebieden bestaan, blijken werkgevers met dit criterium over het algemeen goed
in staat aan te geven welke functies binnen hun organisatie SJD-functies zijn.
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verschillende andere hogescholen. Anno 2020 zijn er zes hogescholen die de opleiding aanbieden en
verbonden zijn aan het LOO SJD:
−

Hanzehogeschool Groningen (Hanze)

−

Hogeschool Inholland, locaties in Rotterdam en Den Haag (Inholland)

−

Hogeschool Leiden (HL)

−

Hogeschool Utrecht (HU)

−

Hogeschool van Amsterdam (HvA)

−

Saxion Hogeschool, Deventer (Saxion)

−

Aantal opleidingen

Met zes opleidingen is SJD een type opleiding dat aan relatief weinig hogescholen wordt aangeboden, in
vergelijking met bijvoorbeeld Social Work (16 hogescholen) en HBO-Rechten (12 hogescholen). Alle
opleidingen, met uitzondering van Hogeschool Leiden, bieden ook een deeltijdvariant aan. Het aantal
studenten bij de deeltijdopleidingen vormt echter maar een klein deel van het totaal (10%). Momenteel
zijn er nog geen specifieke AD-trajecten. Bij de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Windesheim (die
zelf geen SJD-opleiding aanbieden) wordt wel een AD-traject Sociaal Financiële Dienstverlening
aangeboden; een belangrijk deelgebied binnen de SJD-beroepspraktijk. Ook Inholland heeft een dergelijk
traject.
Marktaandeel
Op basis van het aantal inschrijvingen in het collegejaar 2019-20, is de Hogeschool van Amsterdam van
de zes opleidingen de grootste opleiding, met een marktaandeel van 25%. Hierna volgen de
Hanzehogeschool Groningen (21%), Hogeschool Utrecht (17%), Hogeschool Inholland (16%, Den Haag
en Rotterdam), Saxion (12%, Deventer) en Hogeschool Leiden (10%).
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21%

25%
10%
12%
17%
16%

Figuur 1 De locaties van de zes opleidingen SJD en hun marktaandeel (o.b.v. instroom collegejaar 19-20)

Regionale verdeling
De kaart toont de verdeling van de opleidingen over Nederland en maakt duidelijk dat de opleiding in het
zuiden van Nederland ondervertegenwoordigd is. De Hogeschool Zuyd te Sittard bood tot enkele jaren
geleden nog de hogere juridische opleiding aan; een soort combinatie tussen SJD en HBO-Rechten.
Inmiddels is deze opleiding omgevormd tot een HBO-Rechtenopleiding. De vraag hoe de
ondervertegenwoordiging in het Zuiden doorwerkt in de regionale arbeidsmarkt valt buiten het bestek van
deze studie, maar vormt een interessante vraag voor toekomstig onderzoek.
Naast een ondervertegenwoordiging in het Zuiden, is er sprake van een sterke concentratie van
opleidingen in de Randstad. De vier opleidingen in Rotterdam/ Den Haag, Leiden, Utrecht en Amsterdam
vertegenwoordigen gezamenlijk 68% van het totaal aantal inschrijvingen. Ter vergelijking, in de Randstad
woont circa 48% van de Nederlandse bevolking.
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1.3 DOELSTELLING EN METHODEN
Zoals hiervoor al toegelicht, is het primaire doel van het onderzoek inzicht te verschaffen in trends en
ontwikkelingen met betrekking tot de inhoud en context van SJD-functies. In interviews is de
gesprekspartners daarom gevraagd deze te benoemen, met speciale aandacht voor certificering, de
impact van digitalisering, de rol van onderzoekend vermogen. Bij alle functies was er hiernaast aandacht
voor belangrijke beroepsactiviteiten en (schriftelijke) beroepsproducten van professionals. Om te
bevorderen dat respondenten vrijuit konden spreken, is toegezegd dat in de rapportage slechts de naam
van de organisatie en functie vermeld zouden worden.
Het onderzoek van 2014 heeft voor dit onderzoek als uitgangspunt gediend. Het onderstaande overzicht
toont op basis van de resultaten uit 2014 de – in kwantitatieve zin - belangrijkste SJD-functies.2

SJD-functies
1. Functies binnen gemeentelijke praktijk
-

Klantmanager Participatiewet (en overige inkomensregelingen)

-

Schuldhulpverlener/ schulddienstverlener

-

Sociaal raadsman/ vrouw

-

Leerplichtambtenaar/ RMC-coördinator

-

Overig: o.a. WMO-consulent, cliëntondersteuner, medewerker bezwaar,
kwaliteitsmedewerker

2.

Bewindvoerder

3. Adviseur werk UWV (verschillende varianten: basisdienstverlening, intensieve
dienstverlening)
4. Rechtshulpverlener/ juridisch adviseur (juridisch loket, vakbond of andere
adviesinstanties)
5. Reclasseringsambtenaar/ casemanager penitentiaire inrichting
6. Verschillende functies bij woningcorporaties: woonmakelaar, coördinator verhuur en
incassomedewerker
7. Medewerker Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
8. Overig, o.a.: medewerker slachtofferhulp, patiëntenvertrouwenspersoon,
cliëntvertrouwenspersoon, medewerker sociaal advocatenkantoor
Tabel 1 SJD-functies met de meeste arbeidsplaatsen (in fte), op basis van onderzoek 2014

2

De (wettelijke) terminologie is op enkele punten geactualiseerd.
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Het overzicht is vanzelfsprekend niet uitputtend, maar de hier genoemde functies bestrijken, gerekend in
full-time eenheden (fte), een zeer groot deel (naar schatting: 90-95%) van de SJD-beroepspraktijk. De
focus bij de behandeling ligt op de functies onder 1 en 2, omdat deze functies zeer veel arbeidsplaatsen
vertegenwoordigen. Overigens zijn veel van de trends en ontwikkelingen die hier aan bod komen ook
relevant voor andere functies. De functies onder 3-8 worden beknopt behandeld, soms gezamenlijk met
enkele andere functies in dezelfde sector.
Bij de behandeling van de verschillende functies en sectoren, worden bij de belangrijkste functies ook de
aantallen (in fte) besproken. De aantallen die in het rapport van 2014 werden geschat, blijken nog steeds
een goede benadering van de SD-beroepspraktijk. Er lijken alleen kleinere verschuivingen te zijn. Meer
specifiek zijn in het kader van het onderzoek de volgende onderzoeksactiviteiten ondernomen:
1. Voor een beeld van de relatieve positie van SJD in het opleidingenlandschap zijn kerngegevens
over in- en uitstroom van SJD, alsmede van de ‘concurrerende’ opleidingen Social work en HBORechten, in kaart gebracht.
2. Gedurende drie maanden (november 2019 - februari 2020) zijn de belangrijkste vacaturewebsites
gevolgd, waarbij alle vacatures waarin SJD als geschikte vooropleiding werd genoemd – alsmede
vacatures die een vergelijkbaar competentieprofiel kenden – zijn verzameld en geanalyseerd.
3. Beschikbare, landelijke onderzoeken op het gebied van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en
opleidingen zijn geanalyseerd op de situatie van SJD-alumni en de relevantie voor de SJDarbeidsmarkt.
4. In samenwerking met de afdeling Arbeidsmarktinformatie en – advies van het UWV is een analyse
gemaakt van aantal werkzoekenden en vacatures voor een selectie van SJD-beroepen, op basis
van UWV-cijfers. Omdat deze cijfers om verschillende redenen geen volledig beeld geven van de
arbeidsmarkt zijn zij vooral gebruikt voor achtergrondinformatie en nadere duiding van trends en
ontwikkelingen. Er wordt daarom in dit rapport niet afzonderlijk over gerapporteerd.
5. Er zijn door de onderzoekers van het lectoraat Legal management in totaal 10 interviews
gehouden met experts en professionals die zicht hebben op landelijke ontwikkelingen binnen –
delen van – de SJD-praktijk (vertegenwoordigers van branche-, koepel- en
uitvoeringsorganisaties, landelijk opererende organisaties en lectoren).
6. Door de docent-onderzoekers van de verschillende opleidingen zijn in totaal 26 interviews
gehouden met professionals van organisaties uit de SJD-praktijk.3 De interviews vonden (in
verschillende gevallen: gecombineerd) plaats met leidinggevenden en professionals (veelal SJDalumni). De interviews werden verricht aan de hand van een interviewagenda, die als bijlage 2 is
toegevoegd. Op basis van deze agenda was er bijzondere aandacht voor de beroepsactiviteiten,
beroepsproducten die SJD’ers in de praktijk maken, digitalisering, certificering en onderzoekend
vermogen. De interviewagenda is door de docent-onderzoekers steeds aangepast aan de
organisatie en context. Niet alle onderwerpen zijn daarom in alle interviews even uitgebreid aan
bod komen. Zoveel mogelijk zijn bij de interviews ook (gegevens over) functieprofielen en
aantallen fte verzameld.

3

Doordat de docent-onderzoekers van de verschillende opleidingen in twee gevallen met dezelfde organisaties (maar verschillende
organisatieonderdelen en regio’s) een interview hebben gehouden, is het totaalaantal bevraagde organisaties niet 36 (26 + 10),
maar 34.
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In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de organisaties waarmee interviews hebben
plaatsgevonden.

1.4 LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 worden getallen over in- en uitstroom van studenten besproken. Hoofdstuk 3 bevat de
resultaten van het onderzoek naar het werkveld. Hoofdstuk 4 bevat de conclusies en aanbevelingen.
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2 ONTWIKKELINGEN STUDENTENAANTALLEN
2.1 AANTAL SJD-ALUMNI
In dit hoofdstuk behandelen we, voor een goed beeld van de omvang en relatieve positie van SJD in het
opleidingenlandschap, enkele relevante cijfers rondom instroom en uitstroom, mede in vergelijking met
gegevens van de belangrijkste concurrerende opleidingen. Alle gegevens zijn verkregen van de
Vereniging Hogescholen.
Zoals in hoofdstuk 1 al genoemd, is SJD eind jaren ’80 gestart. De eerste diploma’s zijn in 1994
uitgereikt. Jaarlijks studeren inmiddels ruim 700 studenten per jaar af. Anno 2020 zijn er ruim 12000 SJDalumni.4
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Figuur 2 Aantal diploma's per jaar, alle opleidingen tezamen

Als we er vanuit gaan dat de voltijdstudenten uit de eerste lichtingen (’90) gemiddeld zo’n 23-24 jaar oud
waren (een redelijke aanname; deeltijdstudenten en duale studenten zijn gemiddeld ouder en vertonen
ook een grotere variatie in leeftijd), is de eerste lichting voltijdstudenten anno 2020 gemiddeld 51-52 jaar
oud. Deze lichting gaat rond 2035 met pensioen. Er is dus echter nog steeds een relevante leeftijdsgroep
(51 jaar – pensioengerechtigde leeftijd) waar het aantal SJD’ers zeer klein is. 5 In 2014 gold dit voor de
groep ‘45 jaar – pensioengerechtigde leeftijd’. Ook in de leeftijden hieronder (bijvoorbeeld > 40 jaar) is het
aantal SJD”ers relatief klein, omdat ook de eerste lichtingen alumni relatief klein waren. Wanneer dit
wordt afgezet tegen de gemiddeld hoge leeftijd bij de gemeentelijke overheid (in 2019: 48 jaar, A+O,
2019, p. 4) - een belangrijke werkgever voor SJD’ers -, is dit een verklaring dat binnen sommige functies

Van de Vereniging Hogescholen zijn m.b.t. de diploma’s gegevens verkregen tot en met 2018. Tot en met dit jaar zijn er 11.650
diploma’s verstrekt. Met de lichting van 2019 erbij, komt het totaalaantal ruim boven de 12.000.
4

In deze leeftijdscategorie zijn immers alleen ‘bovengemiddeld’ oude voltijdalumni, of alumni van de duale of deeltijdopleiding te
vinden.
5
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sprake is van SJD’isering. Dit houdt in dat medewerkers met een andere opleidingsachtergrond die
uitstromen (door pensioen of anderszins) worden vervangen door SJD-alumni. Hiermee stijgt het ‘SJDgehalte’ in de personele bezetting van een functie. In het onderzoek van 2014 werd toegelicht dat dit het
meest duidelijk gaande was binnen de functies klantmanager en schuldhulpverlener. Dit fenomeen is
binnen deze functies waarschijnlijk nog steeds gaande, zie verder hoofdstuk 3 en 4.

2.2 IN- EN UITSTROOM
2.2.1 INSTROOM
De instroom beweegt zich de afgelopen jaren rond de 900-1000 studenten per jaar. Onderstaande grafiek
toont de ontwikkeling in het aantal instromende studenten vanaf collegejaar 2000. Deze cijfers tonen
voltijd en deeltijd gecombineerd. De deeltijd bedraagt gemiddeld niet meer dan 10% van de totale
instroom. Alleen Hogeschool Leiden biedt geen deeltijdopleiding aan. In 2019 had Hogeschool Utrecht de
hoogste deeltijdinstroom (29). De overige opleidingen hadden een eerstejaarsinstroom onder de 20
studenten.
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Tabel 2 Instroom per instelling

De belangrijkste ‘concurrerende’ beroepsopleidingen van SJD zijn HBO-Rechten (voor functies waarin de
nadruk ligt op het juridische aspect) en Social work (voor functies waarin de nadruk ligt op de sociaalagogische aspecten). Social work is een recente samenvoeging van verschillende opleidingen (Sociaalpedagogische hulpverlening/ SPH, Maatschappelijk werk en dienstverlening/ MWD, Cultureelmaatschappelijke vorming/ CMV). De concurrentie op functies is vooral aanwezig van alumni MWD (en
voor de toekomst: de alumni die binnen SW een ‘MWD-profiel’ hebben gevolgd).
Beide opleidingen (SW en HBO-Rechten) worden aan meer instellingen aangeboden en kennen meer
studenten (de cijfers van SW zijn de samengevoegde instroomcijfers van de voorgangers). SJD is dan
ook een relatief kleine opleiding.
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Instroom SJD, SW en HBO-Rechten
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Figuur 3 Instroom SJD, SW en HBO-R

2.2.3 UITSTROOM: DIPLOMA’S PER INSTELLING
De uitstroom bestaat uit het aantal studenten dat jaarlijks de opleiding met een diploma verlaat. Onder §
2.1 toonden we het historische totaaloverzicht, vanaf 1994. Figuur 3 toont de ontwikkeling in het aantal
diploma’s vanaf 1999, per instelling.
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Figuur 4 Aantal diploma's per instelling

De verdeling tussen instellingen is hiermee relatief stabiel. Na deze blik op enkele kerncijfers met
betrekking tot de studenten- en alumnipopulatie, gaan we in het volgende hoofdstuk over tot de
behandeling van het onderzoek in het werkveld.
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3 ONDERZOEK WERKVELD
3.1 INLEIDING
Het onderzoek heeft (her)bevestigd dat SJD’ers een belangrijke rol spelen in de praktijk van de sociale
zekerheid, sociale voorzieningen, sociale rechtsbijstand en gerelateerde dienstverlening. Hun
werkzaamheden variëren van het verlenen van rechtsbijstand of schuldhulp aan cliënten (bijvoorbeeld als
sociaal raadsman/ vrouw of schuldhulpverlener), tot uitvoering van inkomensvoorzieningen (bijvoorbeeld
klantmanager in het kader van de Participatiewet), tot handhavings-, bezwaar- of
kwaliteits/beleidsfuncties. De laatste categorie functies, met name de beleidsfuncties, wordt over het
algemeen vervuld voor meer ervaren beroepsbeoefenaren.
De overheid en door de overheid gefinancierde organisaties vormen voor SJD’ers veruit de belangrijkste
categorie werkgevers. Het karakter van sociaal juridische dienstverlening is dat deze gericht is op
personen in kwetsbare posities. Deze personen zijn normaal gesproken niet - of zeer beperkt- in staat zijn
dergelijke dienstverlening zelf te financieren. Zonder publieke financiering zou de dienstverlening
derhalve niet bestaan. Er zijn weliswaar commerciële organisaties actief binnen het werkveld van
SJD’ers, bijvoorbeeld op het gebied van schuldhulpverlening of bewindvoering, maar deze organisaties
ontvangen hun inkomsten hoofdzakelijk uit publieke bronnen.
Voor verschillende functies wordt SJD door werkgevers als (een van) de belangrijkste toeleverende
opleiding(en) gezien. Dit zijn, in de terminologie
van dit rapport, SJD-functies. Het rapport uit
Ben jij een gedreven professional met een HBO-opleiding
2014 biedt volgens de geraadpleegde experts
en achtergrond in een zorgomgeving of juridische
en organisaties nog steeds een goed overzicht
omgeving? En wil jij je graag inzetten voor cliënten met
van de verschillende SJD-functies. Er zijn
een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische
hooguit kleine wijzigingen. Op enkele gebieden
aandoening die vallen onder de Wet zorg en dwang?
openen zich nieuwe mogelijkheden,
bijvoorbeeld bij de nieuwe rol van
Uit: vacaturetekst stichting Zorgstem
cliëntvertrouwenspersoon in het kader van de
Wet zorg en dwang, of als medewerker
bijzonder beheer bij incassoafdelingen van
banken. Kwantitatief beschouwd zijn dit echter kleine werkvelden.
Vanuit kwantitatief perspectief lijken er dus geen grote wijzigingen te zijn. De schattingen uit het
onderzoek van 2014 geven daarmee nog
steeds een goede indicatie van de omvang van
“Het kwantitatieve beeld herken ik nog steeds. Grote
de verschillende sectoren van de SJDverschuivingen in aantallen professionals zijn er mijns
beroepspraktijk. De coronapandemie zou hierin
inziens in de praktijk niet geweest.”
verandering kunnen brengen. Enerzijds kan
deze ertoe leiden dat er druk op publieke
Lector Armoede Interventies
middelen ontstaat, met bezuinigingen en verlies
aan SJD-arbeidsplaatsen als gevolg. Anderzijds
“Ik denk dat deze aantallen nog steeds een goede
zorgen economische slechte tijden juist voor
weergave zijn van de omvang van de praktijk.”
toenemende vraag naar sociaal juridische
dienstverlening. De tijd zal moeten uitwijzen wat
Lector Arbeidsparticipatie
de precieze gevolgen zullen zijn.
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Inhoudelijk zijn er in het onderzoek verschillende relevante trends en ontwikkelingen geïdentificeerd. Ook
hier kunnen de ontwikkelingen rondom de coronapandemie voor wijzigingen zorgen. Toename van het
aantal uitkeringsgerechtigden kan het karakter van dienstverlening van een uitkeringsinstantie
bijvoorbeeld veranderen. De focus kan dan meer komen te liggen op het bevorderen van uitstroom van
de meest kansrijke kandidaten. Tegelijkertijd is een belangrijk deel van de gesignaleerde trends en
ontwikkelingen gebaseerd op wezenlijk gewijzigde – en wetenschappelijk onderbouwde – inzichten op
het gebied van effectieve dienstverlening en daarmee blijvend relevant.
Opbouw hoofdstuk
Allereerst worden in § 3.2 de algemene arbeidsmarktsituatie van de afgelopen jaren besproken. In § 3.3
worden de beschikbare arbeidsmarktonderzoeken naar SJD, zoals deze in het hoger onderwijs periodiek
worden uitgevoerd, geanalyseerd. Vanaf §3.4 worden de trends en ontwikkelingen binnen verschillende
sectoren van de SJD-arbeidsmarkt besproken.

3.2 ARBEIDSMARKT EN ECONOMISCHE SITUATIE, 2014-2019: ALGEMEEN
Economische ontwikkeling
In 2014 was de arbeidsmarkt herstellende van de economische crisis en stonden gemeenten voor grote,
onzekere opgaven bij de gemeentelijke decentralisaties. De werkloosheid lag in 2014 op ruim 7%. In het
begin van 2020 leek de economische situatie rooskleuriger. Met name in 2017 en 2018 is er een sterke
groei van het aantal banen geweest en is de werkloosheid sterk gedaald. Ook 2019 kende nog een
economische groei van 1,7% van het BBP en een werkloosheidspercentage van slechts 3,4%. Voor hoog
opgeleiden lag het werkloosheidspercentager lager dan van laagopgeleiden, zoals de volgende grafiek
toont.
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Figuur 5 Ontwikkeling werkloosheid naar opleidingsniveau. 2019 is gebaseerd op het eerste half jaar. Hierna is de
werkloosheid nog verder gedaald. Uit: ROA 2019, p. 4

Armoede
Ook de armoede is de afgelopen jaren afgenomen (SCP, 2019a). Tussen 2013-2017 daalde het aantal
mensen met een huishoudensinkomen onder het niet-veel-maar-toereikend-criterium van het Sociaal
Cultureel Planbureau van 1,2 miljoen (7,6% van de bevolking) naar 939.000 (5,7% van de bevolking). Het
aantal personen met een huishoudensinkomen dat niet voldeed aan het striktere basisbehoeftencriterium
daalde van 790.000 (4,9% van de bevolking) naar 618.000 (3,8%); nog steeds een grote groep personen,
die voor een belangrijk deel de doelgroep vormt van SJD-professionals.
Vergrijzing: algemeen
Alhoewel er enerzijds gunstige ontwikkelingen zijn, zijn er voor de langere termijn ook zorgen. De
vergrijzing zorgt ervoor dat, bij ongewijzigd beleid, de overheidsuitgaven onhoudbaar worden. Dit wordt
met name veroorzaakt door een stijging van de zorgkosten (CPN, 2019b). Een heroverweging van het
overheidsbeleid en bezuinigingen op sociale regelingen liggen daarom in de rede. Omdat de SJDarbeidsmarkt sterk verbonden is met de overheidsfinanciën, kan dit hiervoor negatieve gevolgen hebben.
Vergrijzing: overheid
Ten tijde van het onderzoek in 2014 was de vergrijzing van het overheidspersoneel een relevant thema.
Bij de gemeenten, als een van de belangrijkste werkgevers van SJD’ers, is de vergrijzing – bezien vanuit
de gemiddelde leeftijd – tot stilstand gekomen. Voor het eerst in jaren is de gemiddelde leeftijd
afgenomen, vooral door een hoge instroom van jongeren. De gemiddelde leeftijd was bij de laatst
beschikbare cijfers 48 jaar (A+O-Fonds, 2019, p. 4, zie ook § 2.1). De personeelssamenstelling blijft
echter een punt van aandacht voor gemeenten. Achter de gemiddelde leeftijd zit namelijk zowel een
toename van het aantal medewerkers ouder dan 60 jaar, als van het aantal jonger dan 35 jaar. Het
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aandeel personen tussen de 35 en 60 jaar nam af. Ondanks de hogere instroom van jongeren zijn er
binnen de muren van het gemeentehuis nog altijd meer 60-plussers dan 35-minners. Voor gemeente blijft
voldoende instroom van jongeren daarom belangrijk. In combinatie met een verwachte groei bij de
personele bezetting in het fysiek en sociaal domein is dit op zichzelf gunstig voor recent afgestudeerde
SJD-alumni.
In 2020 heeft de coronapandemie er begrijpelijkerwijs voor gezorgd dat alle verwachtingen en prognoses
achterhaald zijn geworden. Het Centraal Planbureau verrichtte medio 2020 een Stresstest huishoudens
(CPB, 2020b) en concludeerde dat een groot aantal huishoudens binnen enkele maanden, ondanks het
vangnet van WW en de tijdelijke coronamaatregelen, in financiële problemen kan komen. Vooral
zelfstandigen zijn kwetsbaar. In een ander rapport voorspelt het CPB (2020a) dat de arbeidsmarkeffecten
van de coronacrisis waarschijnlijk langdurig zullen zijn, ook wanneer de pandemie relatief snel volledig
onder controle wordt gehouden. De komende vijf jaar zal de arbeidsmarkt volgens deze prognoses
nadelig worden beïnvloed, waarbij de werkloosheid snel stijgt, vervolgens weer gestaag daalt en
uiteindelijk weer een evenwicht bereikt. De veranderende arbeidsvraag, bijvoorbeeld onder invloed van
afnemende internationale handel en toenemende automatisering en digitalisering, kan de mismatch op de
arbeidsmarkt op korte termijn doen laten toenemen. De aanname die het CPB in het rapport doet, is dat
op relatief korte termijn een vaccin beschikbaar komt. Indien dit vaccin langer op zich laat wachten, zullen
de effecten groter zijn.

3.3 OVERZICHT BESCHIKBARE ARBEIDSMARKTONDERZOEKEN HBO
De gunstigere economische situatie van de afgelopen jaren was zichtbaar in de onderzoeken die
periodiek worden verricht naar de arbeidsmarktpositie van alumni van het hoger beroepsonderwijs.
Het Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht geeft
tweejaarlijks een zesjarig perspectief op de
arbeidsmarkt: De toekomst van de
De arbeidsmarkt voor startende hbo’ers en wo’ers ziet er
arbeidsmarkt naar opleiding en beroep. In
rooskleurig uit: startsalarissen stijgen, afgestudeerden vinden
deze rapportage wordt gerapporteerd op
sneller een baan en krijgen weer iets vaker een vast contract.
het niveau van sectoren en niet op het
De opleidingen die een harde klap hebben gekregen in de
niveau van individuele opleidingen. De
crisistijd zijn weer opgekrabbeld.
sector Overheid, juridische en
administratieve beroepen is binnen de
Studie & Werk, 2019
onderscheiden sectoren voor SJD’ers het
meest passend. De meest recente versie
blikte (‘pré-corona’) vooruit tot 2024. De
vooruitzichten waren voor deze sector relatief gunstig en er werd een beperkte uitbreidingsvraag
voorzien.
Ook de jaarlijkse HBO-monitor van het ROA (die de afstudeerpositie van alumni anderhalf jaar na
afstuderen onderzoekt en wel op opleidingsniveau rapporteert) liet de afgelopen jaren een gunstig beeld
zien. De monitor van eind 2019 keek naar de arbeidsmarktpositie van alumni die in het jaar 2017/2018
waren afgestudeerd. De algemene trend was ook daarbij positief.
Bij de onderzoeken op opleidingsniveau is er ook Studie & werk, van het aan de Universiteit van
Amsterdam gelieerde onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek, waarvan we de resultaten voor
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SJD hieronder in iets meer detail belichten. Studie& werk verschijnt jaarlijks in juni/ juli en is bekend van
de publicatie in weekblad Elsevier. In deze reeks wordt de arbeidsmarkt(positie) voor hoger opgeleiden
geschetst op basis van baanzoekduur, salaris en andere arbeidsvoorwaarden, baanzekerheid,
werkloosheid, alumnivertrouwen en zoekgedrag. Ook is er aandacht voor aansluiting van studie en baan.
SEO maakt, anders dan in 2014, in de huidige onderzoeksopzet gebruik van microdata van het CBS.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van geanonimiseerde onderwijsdata van de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO), inkomensdata van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) en de
Belastingdienst en persoonskenmerken uit de Basisregistratie Personen (BRP). Het onderzoek meet
ongeveer anderhalf jaar na afstuderen de (inkomens)situatie van alumni. In de publicatie van 2020, op
basis van pré-coronacijfers, was het onderzochte cohort daarom dat van 2017/2018. Daarnaast wordt
ook een vergelijking gemaakt met het cohort 2008/2009, om de situatie na 10 jaar te vergelijken. De
algemene situatie van startende hbo’ers was tot de coronocrisis, in vergelijking met 2014, sterk verbeterd.
Binnen Studie & Werk wordt op opleidingsniveau gerapporteerd. Volgens Studie & Werk 2019 hebben
SJD’ers gemiddeld binnen 6,3 maanden na afstuderen een substantiële 6 baan. Ten opzichte van de
referentiestudie Commerciële economie hebben de SJD’ers een iets hoger startsalaris (+ 5%). Na 10 jaar
hebben ze gemiddeld echter een lager salaris (circa -7%). SJD’ers zitten in de middenmoot als gemeten
wordt of ze na 15 maanden een vast contract hebben. Bij 42% van de alumni is dit het geval.
Samengevat, is er de afgelopen jaren, onder invloed van een gunstige economische situatie, sprake
geweest van een positieve trend voor SJD-alumni. De arbeidsmarktsituatie zal, zoals in de vorige
paragraaf al beschreven, de komende tijd echter sterk worden beïnvloed door de coronacrisis. In mei
2020 startte het ROA een enquête af onder ruim 15.000 alumni die in de periode 2013-2018 waren
afgestudeerd. Op dit moment was de situatie nog vrij goed. Slechts 4,6% was werkloos (in 2013 was dit,
op het hoogtepunt van de financiële crisis, 8%). De gevolgen waren daarbij niet evenredig verdeeld.
Logischerwijs waren alumni in artistieke beroepen er bijvoorbeeld slechter aan toe. Alumni in
hulpverlenende beroepen, waar een deel van de SJD-alumni toe gerekend kan worden, gaven vooral aan
dat hun werk door de lockdown en bijbehorende maatregelen complexer was geworden. In de maanden
hierna is, blijkens cijfers van het UWV7, de werkloosheid onder jongeren echter sterk gestegen, zoals in
perioden van crises een bekend fenomeen is. Wanneer de economische situatie weer aantrekt, neemt in
deze leeftijdsgroep de werkloosheid doorgaans ook het snelst weer af. Voor toekomstige alumni maakt
dit het beroepsperspectief voor de komende jaren somberder. Veel zal afhangen van de snelheid
waarmee de coronapandemie onder controle gebracht kan worden.

6

Een substantiële baan is gedefinieerd als een baan in loondienst in Nederland van minimaal drie dagen per week, exclusief
uitzend- en oproepcontracten, en met een salaris van minimaal 140 procent (hbo-afgestudeerden) of 150 procent (woafgestudeerden) van het minimum uurloon.
7

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarkt/ontwikkelingen/coronacrisis/waarom-de-jeugdwerkloosheid-zo-snel-stijgt/
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3.4 DIGITALISERING, CERTIFICERING EN ONDERZOEKEND VERMOGEN
3.4.1INLEIDING
Naast het identificeren van trends en ontwikkelingen binnen de SJD-beroepspraktijk, bestond er in het
onderzoek, op verzoek van het Landelijk opleidingsoverleg, bijzondere aandacht voor een drietal thema’s:
certificering (binnen SJD-functies/ beroepen), digitalisering en onderzoekend vermogen. Deze thema’s
worden hierna afzonderlijk behandeld.

3.4.2 CERTIFICERING
In het sociaal domein zijn zowel op het niveau van organisaties als op het niveau van professionals
verschillende certificeringen en registers. Deze laatste hebben in de meeste gevallen een vrijwillig
karakter, maar zijn voor bepaalde vormen van dienst- of hulpverlening verplicht. Waar de eerste
categorie (onverplicht/ vrijwillig) vooral een streven naar kwaliteitsbevordering binnen een beroepsgroep
of sector ondersteunt, kan de tweede belangrijke arbeidsmarkteffecten hebben. Certificering en
(verplichte) registrering van professionals zijn daarom relevante thema’s voor beroepsopleidingen. Voor
de SJD-beroepspraktijk is relevant dat sinds 2016 het Kwaliteitsregister Jeugd 8 bestaat. Bepaalde
vormen van jeugdhulp9 mogen slechts worden verleend door jeugd- en gezinsprofessionals die in het
register zijn opgenomen. Hiervoor gelden bepaalde opleidingseisen. Vooral agogische opleidingen geven
toegang. SJD valt daarmee niet onder de opleidingen die toegang geven tot inschrijving in het register.
De toegang tot deze beroepen staat daarmee voor SJD’ers ook niet (meer) open.
Op het niveau van organisaties bestaan ook verschillende certificeringen. Zo bestaat er bijvoorbeeld een
certificering en bijpassend normenkader 10 voor organisaties die reclasseringsdiensten verlenen. Een
ander voorbeeld is dat de branchevereniging voor schuldhulpverlening en financiële dienstverlening
NVVK een certificering en kwaliteitssysteem heeft voor haar lidorganisaties, die alle actief zijn in het
domein van sociaal financiële dienstverlening. Op basis hiervan worden zij driejaarlijks geaudit.
Geïnterviewden is gevraagd of er binnen hun domein ontwikkelingen waren op het gebied van
certificering, waarbij dit met name in de interviews met branche- en beroepsorganisaties wat uitgebreider
werd besproken. Sinds het vorige onderzoek in 2014 zijn verschillende nieuwe, vrijwillige registers
ontwikkeld. Enkele voorbeelden zijn het kwaliteitsregister dat voor leerplichtambtenaren en rmccoördinatoren11 tot stand is gekomen, waar naar schatting 30% van deze professionals bij is aangesloten.
Beroepsorganisatie SAM (voorheen: Beroepsvereniging voor Klantmanagers/ BVK) ontwikkelt voor
uitvoerende professionals in het publieke domein een kwaliteitsregister, 12 dat de opvolger wordt van het
leerregister van de BVK. Certificeringsorganisatie KIWA Persoonscertificering, onderdeel van KIWA
Nederland, heeft een register en bijbehorende certificering voor schuldhulpverleners, dat gekoppeld is

8

https://skjeugd.nl/

9

https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2017/12/Afwegingskader-norm-verantwoorde-werktoedeling.pdf

10

https://www.hkz.nl/reclassering/

11

www.lklr.nl

12

https://sam.nl/kwaliteitsregister/
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aan de NEN-normen voor schuldhulpverlening.13 UWV heeft voor re-ïntegratiebegeleiders een
certificeringstraject opgezet met Hobéon SKO. 14
Op basis van de interviews en het literatuuronderzoek zijn er geen bewegingen geconstateerd naar
certificeringen die functies die in de huidige situatie als SJD-functies kunnen worden geclassificeerd,
ontoegankelijk zouden maken voor SJD’ers. Het algemene beeld is eerder dat de positie van SJD voor
veel SJD-functies is versterkt. De nieuw ontstane certificeringen hebben vooral een kwaliteitsbevorderend
en vrijwillig karakter. Voor de opleiding SJD bieden zij inzicht in de eisen die het werkveld stelt aan
professionals. Daarmee kunnen zij richting geven aan de inhoud van de opleiding, al is het aanbod aan
certificeringen en registers in enkele gevallen tamelijk onoverzichtelijk, met name op het domein van
bewindvoering. Een eenduidige bevinding was in ieder geval dat alle geïnterviewde branche- en
beroepsorganisaties op dit punt nadrukkelijk openstaan voor samenwerking met de opleidingen.
In de bespreking van de afzonderlijke SJD-functies wordt, waar relevant, nader ingegaan op
ontwikkelingen op het gebied van certificering en gerelateerde ontwikkelingen.

3.4.3 DIGITALISERING
In alle interviews, gericht op de verschillende SJD-functies, werd gevraagd naar de impact van
digitalisering op de functie en het belang van ICT-kennis en digitale vaardigheden. De antwoorden wijzen
alle in dezelfde richting. Binnen het sociaal juridisch domein vindt op allerlei niveaus digitalisering plaats,
van koppeling van databestanden, automatisering van (delen van) besluitvorming, tot de inzet van digitale
tools voor cliënten ter ondersteuning van dienstverlening (zoals de buddy-app, in het kader van
schuldhulp, zie ook § 3.5.5).15 De inzet van dergelijke, digitale tools - en de impact van digitalisering in het
algemeen – zal de komende jaren toenemen. Algemene kennis van de rol en impact van digitalisering is
daarmee belangrijk voor een goed beeld van de beroepspraktijk.

13

Zie voor een toelichting: https://www.kiwa.com/48e887/contentassets/c60428fb74b44b1e9d6a362cda758bc8/2020-01-14certificatieschema-persoonscertificering-schuldhulpverlener-v6.pdf
14

https://www.hobeon.nl/producten/certificering-klantmanagers

15

https://buddypayment.nl/
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SJD’ers zijn in de praktijk vooral gebruiker van softwaretoepassingen en zijn doorgaans niet betrokken bij
de inrichting of het ontwerp van systemen. Het
beeld dat veel geïnterviewden schetsten is dat
We zitten in een enorme digitaliseringsslag. We willen zoveel
het studenten (tijdens stages, afstuderen e.d.)
mogelijk papierarm werken. Automatisering gaat een steeds
en alumni in de visie van organisaties over het
belangrijker rol spelen. We werken nu met SSAM PinkRoccade
algemeen redelijk tot goed lukt om met
als uitkeringssysteem. Dat vereist veel computervaardigheid.
softwaresystemen op de werkvloer om te gaan.
Binnenkort krijgen onze klanten hun eigen persoonlijke
Een aantal gaf overigens wél specifiek aan dat
internetpagina. En we gaan de computer steeds meer inzetten
digitale vaardigheden van studenten nog
voor het toekennen of afwijzen van uitkeringen. In Den Haag is
verbeterd konden worden.
het aanvraagsysteem inmiddels geheel gedigitaliseerd. Dit zal
van invloed zijn op de inhoud van het werk. We krijgen minder
Enkele experts gaven, in reactie op deze
administratieve taken, maar kunnen meer kennis investeren in
gemengde bevindingen, aan dat het
onze caseload en meer kwalitatief de diepte opzoeken. Zo
overwegend positieve beeld mogelijk wordt
kunnen we als klantmanager meer voor onze klanten
verklaard doordat het niveau van digitale kennis
betekenen.
en vaardigheden bij veel zittende professionals
doorgaans niet heel hoog is. 16 ‘De lat’ ligt dus
Teamleider Werk en inkomen
waarschijnlijk ook niet zeer hoog. Deze experts
noemden voorbeelden van situaties waarin
professionals in de praktijk tijd verspillen door
‘onhandige’ omgang met software, of onvoldoende besef van de mogelijkheden van software. Goed
ontwikkelde digitale vaardigheden hebben direct meerwaarde voor de praktijk en de effectiviteit van
professionals. Zij dragen bij aan efficiënte organisatie en uitvoering van processen. De experts gaven aan
dat er bij professionals soms terughoudendheid of angst bestaat om de mogelijkheden van software
zelfstandig te ontdekken. Bij software geldt in het algemeen dat ‘learning by doing’ essentieel is.
Aangeleerde vaardigheden die een tijd niet gebruikt wordt, verwateren ook weer snel (‘use it, or lose it’).
Alhoewel training en scholing onmisbaar zijn voor het bereiken van een startniveau, is het vooral
belangrijk om een professionele mentaliteit te bevorderen, waardoor alumni het als vanzelfsprekend
beschouwen dat zij hun digitale vaardigheden continu bijhouden en zelfstandig verbeteren. Zo kunnen de
mogelijkheden van software bij de uitvoering van werkzaamheden optimaal worden benut en kunnen
digitale kansen en knelpunten in organisaties of processen eerder worden geïdentificeerd.
Naast digitale vaardigheden is, voor een goed beeld van het algemene functioneren van organisaties in
het sociaal domein, inzicht in de digitale infrastructuur van de (gemeentelijke) overheid waardevol. Denk
hierbij aan globaal inzicht in de vraag in welke databases er informatie over burgers wordt opgeslagen,
welke informatie daarbij gecombineerd wordt, op grond van welke regelgeving, enzovoort. In aanvulling
op het bovenstaande werd in discussies ook een kritische houding ten opzichte van informatie in
systemen als belangrijk gezien (‘niet alles wat in het systeem staat hoeft ook waar te zijn’), alsmede besef
dat cliënten slachtoffer kunnen worden van onjuiste, voorafgaande besluiten (zie ook Van Eck, 2018). In
het verlengde hiervan is kennis van en begrip voor de moeilijkheden die groepen burgers

16

Los van het arbeidsmarktonderzoek werd door het lectoraat Legal management in 2019 een ontwikkeltraject op het gebied van
digitalisering georganiseerd voor SJD-docenten van verschillende opleidingen, waarbij verschillende experts werden uitgenodigd
om hun mening te geven over het belang van digitale kennis en vaardigheden voor SJD-professionals. De conclusies die uit dit
ontwikkeltraject voortvloeiden, komen overeen met de bevindingen in dit onderzoek.
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(laaggeletterden, anderstaligen, mensen met een beperking, enzovoort) kunnen ervaren door de
digitalisering belangrijk. Zie in dit verband ook de rapporten van de Nationale Ombudsman (2017) en de
Raad van State (2017). In de nabije toekomst zal in het sociaal domein de inzet van slimme algoritmen
ter ondersteuning van besluitvorming (datagedreven werken) toenemen.17 SJD-professionals zullen
hiermee op verschillende manieren in aanraking komen. Van kritisch-constructieve professionals in het
sociaal domein mag, tegen deze achtergrond, enige basiskennis op het gebied van algoritmen en
datagedreven werken worden verwacht.
Mede in het kader van digitalisering - omdat informatie immers veelal via digitale wegen wordt
uitgewisseld - gaven verschillende geïnterviewden verder aan dat er in de praktijk soms sprake lijkt van
een ‘AVG-kramp’: het idee dat er door privacyregels ‘niets meer mag’. Zij gaven aan dat zorgvuldige
omgang met gegevens voorop moet staan, maar dat er binnen regelgeving vaak meer mogelijk is dan
door velen wordt gedacht. Goed begrip van de gronden waarop en de voorwaarden waaronder inbreuken
op privacy gerechtvaardigd zijn, met oog voor de mogelijkheden die er binnen de regelgeving zijn, is
daarom nuttige inhoud voor de opleidingen. Hier lijkt een logische combinatie te maken met meer inzicht
in de omgang, opslag en uitwisseling van data in en de digitale infrastructuur binnen het sociaal domein,
mede in relatie tot regelgeving.
Op basis van deze bevindingen kunnen de volgende aanbevelingen voor opleidingen worden
geformuleerd:
−

Bevorder (een professionele mentaliteit ten aanzien van) digitale vaardigheden bij studenten;

−

Bevorder kennis en inzicht m.b.t. stand van zaken digitalisering in het SJD-werkveld en voor- en
nadelen van digitale ontwikkelingen (digitale infrastructuur overheid, inzet van algoritmen bij
besluitvorming, datagedreven werken, toegankelijkheid van digitale dienstverlening);

−

Besteed, waar relevant, aandacht aan digitale tools die ingezet worden in de praktijk rondom
sociaal juridische dienstverlening;

−

Bevorder een realistisch beeld van de mogelijkheden en beperkingen van (digitale) uitwisseling
van gegevens binnen het kader van de AVG.

3.4.4 ONDERZOEKEND VERMOGEN
Naast digitalisering werd in alle interviews ook gevraagd
naar het belang van onderzoekend vermogen en de
mate waarin SJD’ers hierover dienen te beschikken. Uit
de interviews blijkt dat onderzoekend vermogen een
diffuus begrip is, dat in de praktijk snel tot
misverstanden kan leiden. Sommigen verstaan onder
onderzoekend vermogen het bezit van gedegen
kwantitatieve of kwalitatieve onderzoeksvaardigheden.
Anderen verstaan er eerder professionele
nieuwsgierigheid onder: de wens om in een specifieke

“Elke hbo’er heeft ook een rol als kwaliteitsverbeteraar en moet
wel in staat zijn op basaal niveau data te verzamelen en hieruit
onderbouwde conclusies te trekken. Dat is nuttig onderzoek op
praktisch niveau, niet op academisch niveau.“
Lector Arbeidsparticipatie

17

Zie ter illustratie, o.a. https://archief.trots-op-je-vak.nl/big-data-in-het-sociaal-domein/ en
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/31/data-gedreven-werken-wat-is-er-voor-nodig
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casus te willen uitzoeken ‘hoe het zit’. Toch is het beeld eenduidig dat SJD’ers in de praktijk vooral
onderzoek doen op casusniveau. Hierbij moeten ze de voornoemde professionele nieuwsgierigheid
bezitten. Ze moeten ‘de vraag achter de vraag’ willen zoeken. Verder moeten zij grondig kunnen
reflecteren op hun eigen handelen en het effect dat dit heeft op hun cliënt (zie ook § 3.5.2).
Onderzoek met een casusoverstijgend karakter, gecombineerd met uitgebreide rapportage, komt veel
minder voor. Incidenteel zijn SJD’ers betrokken bij
eenvoudige onderzoeken naar processen binnen de
eigen praktijk, gericht op het identificeren van
“Aanpassingen van processen binnen kantoor, we werken al 10
mogelijkheden tot (kwaliteits)verbetering. Als voorbeeld
jaar op een bepaalde manier en dan komt er een stagiair en die
werd genoemd een onderzoek naar de doorlooptijden
gaat onderzoek doen en die komt tot de conclusie dat het
bij dossiers en (verschillen in) de kwaliteit van
helemaal niet goed is. Prima, graag zelfs, daar kunnen we wel
afhandeling tussen behandelaars op enkele specifieke
wat mee.”
punten. Onder invloed van de algemene trend naar
maatwerk kan ook gedacht worden aan eenvoudig
Manager bewindvoeringskantoor
onderzoek naar (rechts)gelijkheid in behandeling tussen
dossiers.
Het verrichten van/ meewerken aan uitgebreid onderzoek komt in de praktijk dus niet voor. Een kritischconstructieve houding en basiskennis van principes van onderzoek worden echter wel als belangrijk
gezien, mede in het licht van de gewenste professionele nieuwgierigheid en kritische houding. SJD’ers
hebben ook regelmatig te maken met uitkomsten van onderzoeken die voor hun werk van belang zijn.
Een voorbeeld is het denken over de impact van schaarste op de geestelijke gesteldheid van mensen.
Onder de professionele nieuwsgierigheid moet dus ook belangstelling voor ontwikkelingen in onderzoek,
alsmede binnen wet- en regelgeving, binnen het vakgebied worden gerekend. Enkele geïnterviewden
noemden in dit verband ook dat kennis van principes van onderzoek van belang is het licht van de
beweging naar datagedreven werken, zie ook de vorige paragraaf, waarbij beslissingen in toenemende
mate gebaseerd worden op (data)analyses van historische casuïstiek.
Op basis van de bevindingen, kan als aanbeveling voor opleidingen gelden de rol van onderzoekend
vermogen te expliciteren en af te stemmen op hetgeen organisaties in de beroepspraktijk belangrijk
vinden. Dit kan worden samengevat als:
− Het bezitten van professionele nieuwsgierigheid, een kritisch-constructieve beroepshouding en
het vermogen om vanuit verschillende perspectieven op het eigen handelen te kunnen
reflecteren.
−

Het hebben van basiskennis van principes van onderzoek en belangstelling voor resultaten van
wetenschappelijk onderzoek naar (inhoudelijke aspecten van) de SJD-beroepspraktijk.

−

In staat zijn om eenvoudige onderzoeken te verrichten ter verbetering of monitoring van de
kwaliteit van dienstverlening en hiertoe te beschikken over basisvaardigheden ten aanzien van
dataverzameling en analyse.
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3.5 GEMEENTELIJKE ORGANISATIE
3.5.1 INLEIDING
Anno 2020 is het vijf jaar geleden dat verschillende rijkstaken en bijbehorende budgetten werden
overgedragen aan gemeenten, door wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de
Participatiewet en de Jeugdwet. Door deze
decentralisaties zou de dienstverlening aan burgers
Een ander punt van aandacht is het maatwerk dat gemeenten bij
verbeteren en de inzet van de overheid verminderen.
verplichtingen en handhaving kunnen toepassen. Dit kan leiden tot
Alhoewel er op onderdelen een verbetering in de
een verschillende behandeling van mensen in
samenwerking tussen partijen lijkt te zijn bereikt, is de
een (vrijwel) identieke situatie.
beoogde kwaliteitswinst op veel punten nog niet
behaald (VNG, 2019). De bij de decentralisaties
Eindvaluatie Participatiewet, SCP 2019
doorgevoerde bezuinigingen worden door gemeenten
18
als te rigoreus beoordeeld. Veel gemeenten hebben
tekorten in het sociaal domein en moeten de
komende jaren daarom, bij ongewijzigd beleid, bezuinigen. Alleen kleinere gemeenten (15-30.000
inwoners) lijken nog een begrotingsoverschot te hebben. 19 In veel gevallen hebben deze kleinere
gemeenten deze dienstverlening overigens georganiseerd via gemeenschappelijke regelingen. Daarin
wordt soms voor één sociale regeling, soms voor verschillende sociale regelingen en soms voor alle
sociale regelingen samengewerkt met andere gemeenten (zie ook het rapport van 2014, p. 15 e.v.).
Naast de Participatiewet en enkele andere inkomensregelingen (IOAW, IOAZ, JHGJ) is de gemeente
verantwoordelijk voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). In deze praktijk zijn veel SJD’ers
werkzaam. De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is voor SJD’ers over het algemeen minder relevant.
Verder is de gemeente verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Waar dit
op basis van het onderzoek uit 2014 niet direct werd verwacht, zijn er binnen de WMO functies voor
SJD’ers ontstaan als WMO-consulent. Voorheen werden dergelijke functies vooral door professionals met
een (para)medische achtergrond vervuld. Er zijn echter ook meer generalistische WMOconsulentfuncties, waarvoor professionals met een SJD-achtergrond ook in aanmerking komen, naast
professionals met hbo-niveau en een breed spectrum aan opleidingsachtergronden. Gezien dit brede
spectrum zal het aantal SJD’ers dat in deze functie daadwerkelijk actief is relatief beperkt zijn.

18

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/stelselherziening-sociaal-domein-te-rigoureus.11484402.lynkx

19

Zie bijvoorbeeld Binnenlands Bestuur: https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/gemeenten-korten-massaal-opsociaal-domein.10773129.lynkx
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Dergelijke functies van WMO-consulent houden in dat,
op basis van gesprekken met cliënten of
cliëntondersteuners en de adviezen van o.a. welzijns- of
(para)medische professionals, beschikkingen worden
genomen omtrent (maatwerk)voorzieningen. SJD’ers
hebben hier in de visie van werkgevers waarschijnlijk
het voordeel dat zij in staat zijn de juridische
onderbouwing goed vorm te geven. Deugdelijk kunnen
onderbouwen wanneer een maatwerkvoorziening al dan
niet noodzakelijk is, is in deze functie immers een
belangrijke vaardigheid.

Als Consulent WMO maak je onderdeel uit van het Domein
Sociaal. Dit domein is onder andere verantwoordelijk voor de
directe dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven.
Het domein levert producten en diensten in het kader van de
Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en
Jeugdzorg . Vanuit de vraag van de klant voer je gesprekken
met als doel een brede vraagverheldering en analyse van de
hulpvraag. De gesprekken voer je met inwoners, maar ook met
cliëntondersteuners van kwetsbare doelgroepen. Vervolgens
zoek je naar oplossingen waarbij je de eigen kracht van de

Uit de gelden die de gemeente voor de WMO ontvangt,
wordt in ca. 150 gemeenten ook het Sociaal
raadsliedenwerk betaald of gesubsidieerd; een echte
SJD-functie (zie § 3.4.3).

inwoner en zijn netwerk betrekt. Zo mogelijk koppel je de
oplossing van de hulpvraag aan aanwezige lokale (welzijns)
voorzieningen. Je doet wat nodig is voor onze inwoners en durft
keuzes te maken
.

Naast functies die verbonden zijn aan de uitvoering van
deze wetten en regelingen komen we, ten slotte,
SJD’ers ook tegen bij het toezicht van de gemeente op
de Leerplichtwet (§ 3.4.5).

Uit vacaturetekst WMO-consulent, november 2019

3.5.2 KLANTMANAGER PARTICIPATIEWET EN ANDERE GEMEENTELIJKE
INKOMENSREGELINGEN

Van de gemeentelijke inkomensregelingen heeft de
Participatiewet veruit de grootste omvang (90-95%),
vandaar dat deze regeling het uitgangspunt is bij de
Een ander punt van aandacht is het maatwerk dat gemeenten bij
bespreking. De Participatiewet had als doel meer
verplichtingen en handhaving kunnen toepassen. Dit kan leiden tot
mensen aan het werk te helpen, waaronder
een verschillende behandeling van mensen in
mensen met een arbeidsbeperking. Ondanks deze
een (vrijwel) identieke situatie.
ambities en de ‘brede baten’, die aan het hebben
van werk voor mensen in een kwetsbare positie
Eindvaluatie Participatiewet, SCP 2019b
verbonden zijn (CPB/SCP 2020), blijkt uit de
eindevaluatie van de Participatiewet dat dit doel
nog niet is bereikt (SCP, 2019b). Er is dus nog veel
werk te doen. Maatwerk is daarbij een belangrijk aspect, zie ook hierna.
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Uit het onderzoek van 2014 volgde dat de belangrijkste SJD-functie binnen de gemeentelijke praktijk
klantmanager is: de medewerker die in het kader van de gemeentelijke inkomensregelingen contact
onderhoudt met de uitkeringsgerechtigde en hem
begeleidt bij de re-integratie naar de arbeidsmarkt.
Als ik morgen weg ga, willen ze hier weer een SJD’er. Dat staat
Klantmanager is een verzamelnaam. In de praktijk
in de functieomschrijving. Ze zijn wel flexibel want we hebben
worden hiervoor verschillende benamingen gebruikt,
ook mensen met een maatschappelijk werk achtergrond. Hbo
zoals Participatieconsulent, Inkomensconsulent,
werk- en denkniveau is het belangrijkste, maar SJD is het
Casemanager, Consulent Werk en Inkomen,
voorkeursprofiel.
enzovoort. In het onderzoek van 2014 is toegelicht
dat er in de huidige personele bezetting van (circa
Klantmanager financiële dienstverlening
2.800-4.000 fte) klantmanagersfuncties20 nog sprake
is van een diversiteit aan achtergronden, maar dat er
sprake is van SJD’isering (een voorkeurspositie voor
SJD’ers bij nieuwe vacatures). Van de vacatures die gedurende de onderzoeksperiode op de
vacaturessites verschenen, bestond ca. 15 % uit
deze SJD-functie. De in deze vacatures gevraagde
kennis en vaardigheden sluiten goed aan bij het
Vanwege de toename in diversiteit van problematiek en hoe
SJD-opleidingsprofiel. Wanneer in de vacature
wetten/regels elkaar soms in de weg kunnen zitten, is het
specifieke opleidingen worden genoemd (dit is vaak
van belang dat professionals goed inzicht hebben in de
niet het geval) wordt SJD altijd genoemd, soms met
regelgeving en zich de consequenties van de toepassing
‘bij voorkeur’ als toevoeging. Incidenteel wordt ook
van bepaalde regels realiseren. Voorbeeld: De gemeente is
HBO-Rechten genoemd.
briefadreshouder voor sommige burgers (bijv. bij schulden
of andere zware problematiek). Als iemand dan toeslagen
Naast klantmanagersfuncties zijn er bij de uitvoering
gaat aanvragen dan worden die afgekeurd omdat de
van de Participatiewet nog andere functies op hbodegene die de toeslagen toekent ziet dat die persoon niet
niveau waar relatief veel SJD’ers in werkzaam zijn,
op dat adres woonachtig is. Oog voor detail is belangrijk.
bijvoorbeeld op het gebied van handhaving/
fraudebestrijding, lijnmanagement, bezwaarfuncties
Teamcoördinator Werk en inkomen
en beleidsfuncties (hiervoor introduceerden we in
2014 de term: omringende functies). Bij de inrichting
van een sociale dienst worden keuzes gemaakt
omtrent de verhouding klantmanagersfuncties-omringende functies. In het algemeen hebben grotere
sociale diensten verhoudingsgewijs meer omringende functies.

20

Bedoeld wordt: klantmanagers op hbo-niveau. Er zijn ook functies, vooral op het gebied van administratie en berekening van
inkomen, die soms de benaming klantmanager hebben, maar eerder op MBO of MBO+ niveau liggen.
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In het kader van het onderzoek zijn, naast analyse van
relevante documentatie en websites, voor een beeld
van de ontwikkelingen in de functie van klantmanager
interviews gehouden met een teamleider en drie
individuele klantmanagers, werkzaam bij verschillende
gemeenten. Voor het landelijk perspectief zijn
interviews gehouden met vertegenwoordigers van
Divosa en de Beroepsvereniging voor klantmanagers
(nu: SAM). Ook de interviews met lectoren van de HvA
en Hanzehogeschool Groningen droegen bij aan zicht
op algemene ontwikkelingen. Naast de beweging naar
maatwerk werd in veel interviews de reeds langer
lopende trend naar ‘evidence-based werken’ genoemd.

In onze organisatie gaan we steeds meer werken vanuit
wetenschappelijke inzichten en op methodisch
verantwoorde manier. We zijn onlangs gestart met de
toepassing van een diagnose-instrument waarmee we de
belemmeringen op probleemgebieden in kaart brengen. We
willen niet op onze onderbuik ageren, maar op bewezen
methodieken.
Senior medewerker Werk en Inkomen

Het algemene beeld is dat er, kwantitatief beschouwd, geen grote verschuivingen hebben
plaatsgevonden in het aantal klantmanagers. Er zou, landelijk bezien, sprake kunnen zijn van een lichte
vermindering, veroorzaakt door personele bezuinigingen van gemeenten. Geïnterviewden waren stellig
dat van een substantiële vermindering in ieder geval geen sprake is. Eenduidig kwam naar voren dat de
ontwikkelingen op het gebied van de decentralisatie en de komst van gemeentelijke wijkteams qua
aantallen arbeidsplaatsen relatief weinig gevolgen hebben gehad. Er werd genoemd dat er enkele
gemeenten zijn die ook (delen van de) dienstverlening op het gebied van werk en inkomen naar
wijkteams hebben gebracht, maar dit zijn uitzonderingen. Het beeld was dat de ervaringen hiermee ook –
nog – niet positief waren. Benoemd werd dat laagdrempelige toegang via wijkteams goed is, maar dat
centralisatie van kennis en ervaring op deze
complexe terreinen waarschijnlijk noodzakelijk blijft.
Kwalitatief zijn de ontwikkelingen wel van belang.
De Wajong is erbij gekomen; de nieuwkomers zijn erbij
Samenwerking met wijkteams wordt belangrijker, om
gekomen. De afstand tot de arbeidsmarkt van de
passende oplossingen te vinden. Dit vereist meer
bijstandsgerechtigden neemt steeds verder toe.
afstemming tussen professionals en voor
klantmanagers een goed beeld van de
Lector Armoede Interventies
gemeentelijke sociale kaart, zie de volgende
paragraaf.
In de periode 2014-2017 is er een toename geweest in het aantal bijstandsuitkeringen (gele lijn) en
gerelateerde uitkeringen. Daarbij speelde de instroom van jonggehandicapten en statushouders ook een
rol. Vanaf mei 2017 is een daling ingezet, onder invloed van de gunstige economische omstandigheden.
Een bekend fenomeen is dat in economisch betere
tijden uitkeringsgerechtigden met goede
perspectieven eerder uitstromen en degenen met
En nu het economisch goed gaat, bestaat onze
slechtere perspectieven blijven zitten. Deze
cliëntengroep vooral uit het granieten bestand en het
doelgroep behoeft meer aandacht. Geïnterviewden
aanpakken van hun problemen. De inschatting is dat 80%
wezen ook op ‘complexe’ nieuwe intreders, zoals
daarvan meer dan 5 jaar in de uitkering zit.
jonggehandicapten met arbeidsvermogen (die
sinds de invoering van de Participatiewet tot de
Klantmanager werk en inkomen
verantwoordelijkheid van de gemeente behoren)
en statushouders. Als gevolg van de
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coronapandemie ligt een verhoogde instroom in de rede, bijvoorbeeld van zzp’ers. Daarmee zou de
komende jaren ook het karakter van de dienstverlening (tijdelijk) kunnen veranderen, waarbij een focus
komt te liggen op snelle uitstroom van kansrijke uitkeringsgerechtigden.

figuur 6 Ontwikkeling aantal bijstandsuitkeringen en bijstandsgerelateerde uitkeringen, bron: CBS

Gele lijn = aantal bijstandsuitkeringen
Rode lijn = totaal bijstandsuitkeringen + bijstandsgerelateerde uitkeringen (IOAW, enzovoort)

Alle geïnterviewden benoemden de ontwikkeling dat van klantmanagers (maar ook andere sociaal
juridische professionals) in toenemende mate wordt verwacht dat zij de cliënt centraal stellen en diens
problematiek integraal benaderen. Dit tegen de achtergrond van de decentralisaties in het sociaal
domein, waarin gemeenten de regie is toebedacht over het lokale sociaal beleid en waarbij zij
samenhang aanbrengen in de uitvoering van de verschillende wettelijke regelingen. Zo wordt in veel
gemeenten gewerkt volgens het principe van ‘de omgekeerde toets’ of ‘de bedoeling’. Ook krijgen
klantmanagers steeds vaker de beschikking over maatwerkbudgetten of ‘doorbraakpotjes’, die ze min of
meer naar eigen inzicht kunnen aanwenden. Een respondent gaf aan dat eerste ervaringen erop lijken te
wijzen dat hiervan eigenlijk niet heel vaak gebruikt wordt gemaakt, maar dat het bestaan (lees: de
mogelijkheid) van deze financiële ruimte wel onderling overleg tussen behandelaars en het zoeken naar
mogelijkheden binnen de regelgeving bevordert.
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De verwachting van maatwerk heeft belangrijke
implicaties voor klantmanagers. Waar die van
Gespreksvaardigheden zijn key, in de praktijk blijken die
oudsher gewend waren (en ook zo opgeleid)
vaak nog onvoldoende ontwikkeld. Zowel qua diagnose,
zich bij hun beslissing te oriënteren op
als qua indicatie. Daar moet de praktijk echt nog een slag
geobjectiveerde criteria (het recht), wordt in
maken. Hier ligt ook voor opleidingen een belangrijke
toenemende mate van hen verwacht om
taak.
rekening te houden met meer subjectieve
factoren, zoals de specifieke behoefte en
Beleidsmedewerker Divosa
leefsituatie van de cliënt (de zorg). Anders
gezegd, komt er steeds sterker de nadruk te
liggen op hun responsiviteit richting cliënt (vgl. Scheltema, 2015, Bakker-Klein, 2019). Hoe benutten zij de
discretionaire ruimte die de regelgeving hen biedt en hoe onderbouwen en verantwoorden zij hun
keuzes? Dit vergt het nodige van hun professionaliteit. De schijnbare tegenstrijdigheid tussen
standaardwerk en maatwerk roept immers (ethische en juridische) dilemma’s op (vgl. Van Donkersgoed,
2019).
Illustratief in dit verband is een citaat uit een toespraak van Piet-Hein Donner, vice-president van de Raad
van State uitgesproken op het Divosa-congres in juni 2016 in Rotterdam:
‘Beleid op maat, ieder het zijne geven, impliceert dat het karakter van de uitvoering verandert.
Overheidsdiensten die gericht zijn op het verlenen van gelijke diensten en gelijke rechten voor
ieder, zijn in Weberiaanse traditie op bureaucratische wijze georganiseerd. Aan de hand van
regels worden verschillende gevallen, aan de hand van de overeenkomsten daartussen, steeds
op gelijke wijze ambtelijk beslist. Maar als ‘ieder het zijne’ moet krijgen op basis van een
beoordeling van behoeften, mogelijkheden en omstandigheden, vergt dat een heel andere
deskundigheid bij de uitvoerder. Die wordt dan van ambtenaar beroepsbeoefenaar, wiens
deskundig oordeel in het individuele geval bepalend is.’
In opdracht van verschillende betrokken ministeries (SZW, e.a., 2019) is ook een onderzoek verricht of er
voor multi-probleemhuishoudens er een afzonderlijke, wettelijke regeling moet komen om vanuit
verschillende wettelijke regelingen maatwerk te kunnen bieden. De conclusie van het rapport was dat de
Rijksoverheid dit maatwerk op verschillende niveaus zou kunnen ondersteunen. Als oplossingen werden
onder andere een time-outbevoegdheid, overkoepelende wettelijke afwijkingsbevoegdheid, een landelijk
escalatieteam en overbruggingsbudgetten voor oplossingen op het snijvlak van regelingen benoemd. De
bevoegdheden zouden hierbij ‘laag belegd’ moeten worden, bij voorkeur bij sociaal werkers. Passende
opleiding van sociaal werkers werd daarbij als een belangrijke voorwaarde genoemd.
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Het algemene beeld is dat deze ontwikkeling naar het
bieden van maatwerk nog verre van uitgekristalliseerd
….de tijd nemen om de klant te leren kennen, alle
is. Voor professionals op de werkvloer introduceert
leefgebieden en eventuele knelpunten bevragen, maar
‘ieder het zijne geven’ een spanning tussen maatwerk
toch het doel vasthouden en de klant daarheen coachen.
en het voorkomen van willekeur. Om te achterhalen
Daarbij hoort voor de klantmanager: kunnen reflecteren
wat een cliënt nodig heeft benoemden geïnterviewden
op het eigen handelen: wat heb ik gedaan? wat was het
inlevingsvermogen en gespreksvaardigheden als
effect? kan dat beter?
essentieel. ‘Dubbele reflectie’ wordt daarbij als een
belangrijke succesfactor gezien: hoe handelde ik zelf
Uit: Succesvol uit de bijstand (Significant Public, 2019)
en wat was het effect daarvan op de cliënt? Maar ook
de omgang met lastige dilemma’s en het onderbouwen
en verantwoorden van keuzes in dat verband. Naast
deze sociale en reflectieve vaardigheden, zijn ook schriftelijke vaardigheden van belang.
Klantmanagers dienen in staat te zijn rapportages, beschikkingen, adviezen, doorverwijzingen en plannen
van aanpak professioneel op te stellen, veelal met behulp van vaste formats. Op dit punt is nog veel
verbetering mogelijk. De taalvaardigheden werden door geïnterviewden gemiddeld als (te) matig
bestempeld, waardoor veel bijsturing in de praktijk nodig is.
Als actuele ontwikkeling kan, ten slotte, nog worden
genoemd dat er een wetsvoorstel aanhangig is, waarin
“De oude SJD’ers zijn wat rechtlijniger en vinden het lastig
extra verplichtingen op het gebied van activatie van
om maatwerk te leveren. Jonge SJD’ers en mensen met
bijstandsgerechtigden in het kader van de
social work achtergrond gaat dit makkelijker af, maar die
Participatiewet worden voorgesteld (zoals een
vinden de handhavingsrol weer lastiger.”
minimumaantal contactmomenten tussen
uitkeringsgerechtigden en de gemeente).21
Teamleider Werk en inkomen
Beroepsvereniging SAM (voorheen BVK) heeft in een
reactie in het kader van de internetconsultatie het
belang van activatie van uitkeringsgerechtigden
benadrukt, maar is kritisch over een verplicht aantal contactmomenten. De vereniging pleit juist ruimte
voor klantmanagers om een maatwerkbenadering vorm te geven, in plaats van vastgelegde normen.

21

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/12/11/wetsvoorstel-verbetering-ondersteuning-van-mensen-in-de-bijstand-ininternetconsultatie
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3.5.3 SOCIAAL RAADSMAN/ VROUW
Voor een beeld van ontwikkelingen binnen de functie van sociaal raadslid zijn vacatures en documentatie
geanalyseerd. Verder zijn interviews gehouden met een kwaliteitsmedewerker van een bureau sociaal
raadslieden en een sociaal raadsman, alsmede met een beleidsmedewerker van brancheorganisatie
sociaalwerk.nl, met het sociaal raadsliedenwerk in portefeuille. Sociaal raadslieden zijn ofwel werkzaam
bij een gesubsidieerde welzijnsorganisatie (het
merendeel), bijvoorbeeld als lid van het wijkteam, in
“We zien dat de problematiek complexer wordt: de regelgeving
een meer zelfstandige rol bij een grotere gemeente
wordt complexer – hoe leg je uit wat heffingskortingen zijn? Wat
(o.a. Rotterdam, Den Haag, Nijmegen, Den Bosch) of
is de kostendelersnorm? Hoe verhoudt de ene regeling zich tot
bij een stichting die zich toelegt op rechtshulp. De
de andere regeling? Je hebt met zoveel wetten en regels te
inschatting van Sociaal Werk NL is dat er in totaal zo’n
maken! Het is dan ook niet vreemd dat onze cliënten door de
500 tot 600 raadslieden werkzaam zijn, waarvan circa
bomen het bos niet meer zien. He wordt steeds lastiger om
400 met een SJD-achtergrond. Het merendeel van de
mensen mee te nemen in de wirwar van regels.”
sociaal raadslieden is dus opgeleid als SJD-er. In het
verleden waren dat ook wel MWD-ers, maar hun
Sociaal Raadsman
aandeel is sterk afgenomen. Een klein deel heeft een
universitaire opleiding, dat zijn veelal de raadslieden
die in dienst zijn bij een gemeente (ook in een hogere
schaal). Vraagstukken liggen in toenemende mate op financieel-juridisch vlak: belastingen en toeslagen,
schulden en incasso.
Sterk punt van de SJD-er is zijn goede algemene kennis van de wet- en regelgeving en zijn vermogen om
in te schatten hoe die regels in de praktijk samenhangen en voor hun cliënt kunnen uitwerken. Dit is
vooral van belang bij cliënten waar multi-problematiek speelt. In de kern is de opleiding SJD hiertoe
volgens geïnterviewden toereikend (als startkwalificatie).
Trends en ontwikkelingen
Een van de belangrijkste ontwikkelingen is ook hier de decentralisatie binnen het sociaal domein. Dit
brengt voor sociaal raadslieden met zich mee dat zij, nog meer dan voorheen, rekening moeten houden
met lokale verschillen in beleid en uitvoering van bijvoorbeeld de Participatiewet, de Wmo of de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening (ook inburgering). Zij moeten dus niet alleen beschikken over kennis
van de relevante regelgeving in algemene zin, maar ook oog hebben voor lokale verschillen in de
uitvoering en wat dat kan betekenen voor de burger. Ook moeten ze alert zijn op de juridische kwaliteit
van lokale uitvoeringsbesluiten, die kan immers sterk verschillen. Verder brengt dit met zich mee dat
sociaal juridische professionals goed zicht moeten hebben op de lokale gemeentelijke organisatie en de
lokale sociale kaart. Met wie moeten zij zaken doen en naar wie moeten zij doorverwijzen? Dit vraagt om
bestuurlijke sensitiviteit.
Een ontwikkeling in het verlengde hiervan is dat sociaal raadslieden steeds meer moeten samenwerken
in teams waarin geïntegreerde dienstverlening een rol speelt. Zij moeten dus in toenemende mate in
staat zijn multidisciplinair te werken en bruggen te slaan naar andere disciplines. Dit kan volgens
geïnterviewden soms problematisch zijn, omdat sommige sociaal juridische professionals vooral
geïnteresseerd zijn in de juridische dimensie van het probleem.
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Een andere ontwikkeling is dat vooral de cliënten met lastige en hardnekkige problematiek overblijven, nu
de cliënten met eenvoudiger vragen in toenemende mate door anderen worden geholpen (denk aan
formulierenbrigades, vrijwilligers, bibliotheken). De toenemende complexiteit van de hulpvragen stelt dus
hogere eisen aan de sociaaljuridische professional en zijn opleiding en training. In het verleden werd dit
type rechtszoekenden bijgestaan door de sociale advocatuur, maar die krimpt en universitair geschoolde
juristen zijn nauwelijks meer geïnteresseerd in dit vak. SJD’ers moeten dit gat dus opvullen.
Beroepsactiviteiten en -producten
Ook voor sociaal raadslieden vormen gesprekken (intake-, diagnose- en adviesgesprekken) belangrijke
beroepsactiviteiten. Goede gespreksvaardigheden zijn derhalve essentieel. Sociaal raadslieden hebben
hiernaast van alle SJD-functies waarschijnlijk het meest brede palet aan schriftelijke beroepsproducten,
waarbij regelmatig slechts gedeeltelijk kan worden geleund op formats. Voorbeelden van schriftelijke
beroepsproducten zijn: bezwaarschriften, klachten, verzoeken om kwijtschelding of vrijstelling,
cliëntadviezen, en belastingaangiften. Ook hierbij werd door geïnterviewden gewezen op de matige
schriftelijke vaardigheden van studenten en alumni.

3.5.4 LEERPLICHTWET
Voor een beeld van de inhoud en ontwikkelingen binnen de functie van leerplichtambtenaar zijn, naast
het bestuderen van vacatures en documentatie, interviews
gehouden met twee leerplichtambtenaren van de gemeente
“Wij willen dat al onze cliënten eerst hulp
Amsterdam, twee functionarissen met een gecombineerde
accepteren, en als dat niet werkt dan gaan we pas
functie van Leerplicht en Regionale Meld- en
richting strafrecht. Dit betekent dat je
Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten van bureau
leerplichtambtenaren nodig hebt met hele goede
Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland en met de
gesprekstechnieken. Dat het goede regiehouders
voorzitter en een beleidsmedewerker van de
zijn, spin in het web, ketenpartners, dat soort
beroepsvereniging voor leerplichtambtenaren Ingrado.
competenties ben je naar op zoek.”
Gemeenten houden toezicht op de Leerplichtwet. Op grond
van deze wet zijn leerlingen tot hun 16e jaar leerplichtig en tot
hun 18e jaar kwalificatieplichtig. Tot hun 23e jaar worden
voortijdig schoolverlaters gestimuleerd om een startkwalificatie
te behalen.

Leerplichtambtenaar, gemeente Amsterdam

Elke gemeente is verplicht om voor de uitvoering van de Leerplichtwet minimaal één leerplichtambtenaar
in dienst te hebben. Leerplichtambtenaren zijn in de praktijk belast met de uitvoering van dit toezicht en
zijn een zogenoemd enkelvoudig bestuursorgaan. SJD is voor deze functie een in aanmerking komende
opleiding, maar veel leerplichtambtenaren hebben ook een MWD, SPH, of andere achtergrond. Naast de
leerplichtwet is bij dezelfde professionals/ afdeling doorgaans ook de regionale meld- en
coördinatiefunctie voor de meerderjarige, voortijdig schoolverlaters: 18- tot 23-jarigen die geen opleiding
volgen en nog niet in bezit zijn van een startkwalificatie. Volgens opgave van branchevereniging Ingrado
ligt het aantal leerplichtambtenaren (in personen) landelijk rond de 1750-1800. Ter illustratie, in de
gemeente Amsterdam werken er circa 65 leerplichtambtenaren, in de gemeente Leiden circa 20.
De afdelingen waar leerplichtambtenaren werken zijn de laatste jaren sterk gegroeid en
geprofessionaliseerd. Aanvankelijk waren leerplichtambtenaren vooral ervaren gemeenteambtenaren uit
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het domein onderwijs die het werk er bij deden. Ook kwamen veel leerplichtambtenaren uit andere
sectoren, zoals het maatschappelijk werk, de zorg of de politie. Zij stapten dan aan het einde van hun
loopbaan over. Doorgaans had die groep een mbo-achtergrond. Zij maakten zich het vak in de praktijk
eigen. Tegenwoordig wordt het vak in toenemende mate door gespecialiseerde hbo-ers (SJD’ers)
uitgeoefend, die ook boa zijn. Achtergrond is de professionalisering die het vak van leerplichtambtenaar
(en handhaver!) heeft doorgemaakt (vgl. rapport Ecorys 2010 over de leerplichtfunctie in Nederland). Een
repressieve (strafrechtelijke) benadering van het vak, is nu verruild voor een meer methodische (MAS:
methodische aanpak schoolverzuim), waar preventie voorop staat. Er is geïnvesteerd in opleiding en
training, in generieke vaardigheden zoals gespreksvoering en methodisch werken, maar ook in specifieke
zoals het schrijven van een proces-verbaal. Binnen gemeenten wordt dit werk nu belangrijker gevonden
en qua inschaling hoger gewaardeerd. Het werk is tegenwoordig beter geïntegreerd in het sociaal beleid.
In dat kader is er bijvoorbeeld meer oog voor preventie (d.w.z.: tegengaan schooluitval en vroegtijdig
schoolverlaten), dan alleen maar de naleving van de wet.
Trends en ontwikkelingen
Door het lerarentekort komen scholen onvoldoende toe aan de aanpak van (de preventie van) verzuim.
Dit heeft consequenties voor het werk van de leerplichtambtenaar. Het absoluut verzuim neemt toe, veel
ziekteverzuim (geoorloofd) is eigenlijk ongeoorloofd verzuim. Daarnaast wordt van leerplichtambtenaren
meer maatwerk verwacht: gedeeltelijke vrijstellingen ten aanzien van de leerplicht, thuisonderwijs, enz.
Het vak is interessanter geworden voor SJD’ers. Naar schatting heeft 40 tot 50% van de
leerplichtambtenaren een SJD-opleiding genoten. Geïnterviewden geven aan dat er enigszins sprake lijkt
van SJD’isering. In dit verband zou het nuttig kunnen zijn dat de opleidingen meer aandacht zouden
schenken aan de Leerplichtwet en toezicht en handhaving. Daarnaast is er, gelet op de samenstelling
van de onderwijspopulatie, behoefte aan sociaaljuridische professionals met affiniteit met andere
culturen.
Voor leerplichtambtenaren, en daarmee sociaal juridische professionals, is het van belang dat zij
beschikken over goede gespreksvaardigheden en zich goed kunnen verstaan met verschillende soorten
functionarissen en mensen. Van schoolbestuurder, onderwijzer tot ouder, van wethouder tot
beleidsambtenaar en politie. Zij moeten dus, naast vakkennis, beschikken over inlevingsvermogen,
sociale vaardigheden en bestuurlijk-organisatorische sensitiviteit. Als handhaver moeten zij in staat zijn
een passende strategie te ontwikkelen (van overtuigen en overreden tot straffen) en die telkens weer aan
te passen aan de omstandigheden. Verder moeten zij zich bewust zijn van een prudente omgang met
(gevoelige) persoonsgegevens. Tot slot moeten zij beschikken over een dosis professionele
nieuwsgierigheid. Zij moeten leren de goede vragen te stellen. Kenmerkende beroepsproducten zijn
gespreksverslagen, processen-verbaal (Halt en gewoon), waarschuwingsbrieven en vrijstellingen.

3.5.5 SCHULDHULPVERLENING
Voor een beeld van de inhoud en ontwikkeling van de SJD-functies binnen de schuldhulpverlening zijn
interviews gehouden met een medewerker van de klantbegeleider financiële dienstverlening bij de
gemeente Den Haag, een schuldbemiddelaar bij de Kredietbank Rotterdam, de operationeel manager
van PLAN-groep en een beleidsmedewerker van branchevereniging NVVK. Ook de interviews met de
lector Armoede Interventies, de beleidsmedewerker van DIVOSA en de beleidsmedewerker van de
Beroepsvereniging voor klantmanagers gingen voor een belangrijk deel over trends en ontwikkelingen
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binnen de schuldhulpverlening. Op het gebied van schuldhulpverlening is er veel in beweging, zowel qua
digitale ontwikkelingen, als de implementatie van wetenschappelijke inzichten.
Zoals eerder in het rapport van 2014 beschreven, kunnen in een brede opvatting veel dienstverlenende
werkzaamheden in het sociaal domein (zoals informatie, verwijzing, etc.) van, onder andere, sociaal
raadslieden, klantmanagers WWB en maatschappelijk werkers als schuldhulpverlening worden
beschouwd. Financiële problematiek is in het sociaal domein bij veel cliënten aanwezig en vaak een
belemmerende of complicerende factor bij het aanpakken van (andere) problemen. Een smalle definitie
van schuldhulpverlening beperkt zich tot de schuldhulpverlening die plaatsvindt vanaf het moment dat
een cliënt zich bij de gemeente meldt met problematische schulden en dit probleem gericht wordt
opgepakt. Het onderzoek van 2014 maakte duidelijk dat de hbo-functies als schuldhulpverlener in deze
trajecten als een echte SJD-functie kan worden gezien. Het totaalaantal fte voor deze functies werd
geschat op circa 1100-1400. Geïnterviewden achtten deze schatting nog steeds realistisch.
In grote lijnen ziet een schuldhulpverleningstraject er in alle gemeenten hetzelfde uit, maar de wijze van
organisatie en het aantal betrokken organisaties, professionals en vrijwilligers kan sterk verschillen. Het
hiernavolgende schema visualiseert de loop van een schuldhulpverleningstraject en de aanpalende
activiteiten:

Figuur 7 Verloop schuldhulpverleningstraject en aanpalende activiteiten, Bron: KIWA, 2020, p. 8

Zoals uit het schema blijkt is ‘verwijzing naar derden’ onlosmakelijk verbonden met schuldhulpverlening.
In de praktijk samenwerking met, onder andere, de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet, het
maatschappelijk werk en een kredietbank praktisch bezien onontbeerlijk. Bij de uitvoering wordt ook
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regelmatig samengewerkt met bijvoorbeeld instellingen voor maatschappelijke opvang of verslavingszorg,
die doorgaans (veel) potentiële cliënten met problematische schulden kennen. In veel gemeenten worden
bovendien niet alleen professionals, maar ook vrijwilligers bij de dienstverlening betrokken. Een globale
schatting is dat een groot deel (circa 80%) van de schuldhulpverlening in Nederland door grote partijen
wordt verzorgd. Denk hierbij aan grote gemeenten, grote interregionale sociale diensten, of grote
organisaties die deze dienstverlening aanbieden (zoals Plangroep, of Kredietbank Nederland).
Ten tijde van het vorige onderzoek in 2014 werkte reeds
een belangrijk deel van de gemeenten met sociale
Laagdrempelige toegang via wijkteams is goed,
wijkteams. Onder invloed van de decentralisatie is dit sterk
maar centralisatie van kennis en ervaring op deze
toegenomen. Vrijwel alle gemeenten werken momenteel
complexe terreinen in de backoffice is in mijn visie
met dergelijke wijkteams. De sociale wijkteams kunnen als
noodzakelijk.
de voelsprieten van de schuldhulpverlening fungeren en zo
bijdragen aan vroegsignalering, zie ook hierna. Een
Lector Armoede Interventies
belangrijk deel van de (hulp)vragen die bij sociale
wijkteams binnenkomen hebben immers (ook) te maken
met financiële problematiek. In enkele gemeenten is/ wordt
ook geëxperimenteerd met het opnemen van specialisten op dit gebied in de wijkteams, maar doorgaans
is er sprake van doorverwijzing naar meer specialistische schuldhulpverlening vanuit de wijkteams. De
professionals in de wijkteams kunnen daarbij wel delen van de start van het traject verrichten.
Algemeen wordt erkend dat de huidige praktijk rondom schuldhulpverlening in verschillende opzichten
niet optimaal functioneert. De toegang tot de schuldhulpverlening is voor veel personen bijvoorbeeld (te)
ingewikkeld en het traject wordt door verschillende critici als te lang en zwaar beoordeeld. Er gaan
stemmen op voor een ander stelsel. In 2020 verscheen tegen deze achtergrond een rapport van de
Argumentenfabriek met hierin een analyse en voorstellen voor een nieuw stelstel van schuldsanering en
schuldhulp (Argumentenfabriek, 2020). Hierin wordt ook betoogd dat het huidige stelsel niet
kosteneffectief is en onnodige maatschappelijke schade en welvaartsverlies met zich meebrengt.
Met betrekking tot de uitvoering is het beeld op basis van de interviews dat in de afgelopen jaren in de
uitvoeringspraktijk de inzichten breed zijn doorgedrongen dat de psychologische impact van het leven
met schuldenproblematiek (waarbij continu beslissingen moeten worden genomen in een situatie van
schaarste) groot is. Om schuldhulpverlening effectief te laten zijn, dient hiermee in de uitvoering rekening
te worden gehouden. Mobility mentoring, waarbij de stappen in een traject bewust klein en overzichtelijk
worden gehouden, is een voorbeeld van een reactie op deze beweging. Gechargeerd 22 kan worden
gezegd dat er een verschuiving is van een technisch-financiële benadering van schuldenproblematiek,
naar een aanpak die meer gericht is op de onderliggende problematiek en een stapsgewijze begeleiding
naar zelfstandigheid. In dit licht worden de agogische vaardigheden van schuldhulpverleners belangrijker,
zoals vaardigheden op het gebied van motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen.
Kenmerkende schriftelijke beroepsproducten voor schuldhulpverleners hebben vaak ook een sterk
financieel karakter, zoals berekeningen van Vrij Te Laten Bedrag (VLTB), het opstellen van een WSNPverklaring, maar ook het verzorgen van de onderbouwing voor een dwangakkoord.

22

Gechargeerd, omdat er ook in de bestaande situatie uiteraard aandacht bestond voor onderliggende problematiek en de
psychische gevolgen van armoede.
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Preventie heeft bij schuldhulpverlening logischerwijs altijd de voorkeur boven het behandelen van
gevorderde problematiek. De Eerste Kamer heeft in juni 2020 ingestemd met een wijziging in de Wet
gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs), die per 1 januari 2021 zal ingaan. Gemeenten krijgen hierdoor
de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te
wisselen met, o.a., woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars.23 Doel is
mensen met schulden tijdig in beeld te krijgen en zo eerder vormen van schuldhulpverlening aan te
bieden. Mede tegen deze achtergrond werken VNG en NVVK samen met andere partijen (o.a. CJIB,
KVBG, Zorgverzekeraars en Belastingdienst) aan het ontwikkelen van een digitaal Schuldenknooppunt.24
Dit knooppunt dient volgens planning ook in 2021 operationeel te zijn.
Schuldhulpverlening gaat in de praktijk vaak gepaard met budgetbeheer. Hierbij wordt iemand
professioneel ondersteund in zijn of haar financiële administratie. De werkzaamheden rondom
budgetbeheer worden in de praktijk voor een belangrijk deel uitgevoerd door medewerkers met een mboachtergrond, maar worden in toenemende mate ook geautomatiseerd. Budgetbeheer wordt ook steeds
meer ondersteund door digitale tools, zoals de eerdergenoemde Buddy-app. Ook verder zijn er in het
domein van schuldhulpverlening verschillende digitale vormen van ondersteuning beschikbaar. 25
De coronapandemie zal voor een stijging van de schuldenproblematiek zorgen. Vooral kleine zelfstandige
ondernemers en zzp’ers lijken op de korte termijn kwetsbaar, omdat zij bij teruglopende inkomsten snel in
de problemen kunnen komen en een beperkt wettelijk vangnet hebben. In verschillende gemeenten wordt
hierop geanticipeerd door de inspanningen op het gebied van preventie van en hulp bij
schuldenproblematiek bij ondernemers te vergroten.

23

Zie voor een beeld van software die nu al op dit gebied wordt gebruikt ook www.vroegsignalering.nl.

24

https://www.nvvk.nl/schuldenknooppunt

25

Zie bijvoorbeeld (voor beginnende schuldenproblematiek) zelfjeschuldenregelen.nl, en berekenuwrecht.nl, of de digitale
gesprekshulp van Schouders Eronder (digitalegesprekshulp.nl)
SJD in 2020
Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie
© 2020 Copyright Hogeschool van Amsterdam

Lectoraat Legal Management
39 van 60

3.6 BEWINDVOERING
Bewindvoering is nauw verwant aan schuldhulpverlening, maar wordt niet door gemeenten (of onder
directe verantwoordelijkheid van gemeenten) uitgevoerd. Enkele gemeenten vormen hier inmiddels een
uitzondering op, doordat zij zelf bewindvoerders in dienst hebben genomen.
Wettelijke bewindvoering is het zorg dragen voor de vermogensrechtelijke belangen van een onder
bewind gestelde. De onder bewind gestelde blijft hierbij, anders dan bij curatele, wel
handelingsbekwaam. Bewindvoering is er juridisch beschouwd in verschillende varianten (zo hebben
voogden ook het bewind over de kinderen over wie zij de voogdij uitoefenen), maar voor de
arbeidsmogelijkheden van SJD’ers zijn bewind op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen
(WSNP) en beschermingsbewind van belang. Beide vormen van bewind worden opgelegd door de
kantonrechter. Beschermingsbewind kan zowel door particuliere personen (bijvoorbeeld een familielid)
als professionele bewindvoerders worden uitgeoefend. Per 1 januari 2014 kunnen ook problematische
schulden of verkwisting een grond vormen voor beschermingsbewind. WSNP-bewind geschiedt altijd
door een erkende professionele bewindvoerder die is ingeschreven in het register voor WSNPbewindvoerders dat wordt bijgehouden door de Raad van Rechtsbijstand (en die hiertoe voldoet aan de
daarvoor geldende beleidsregels).26 WSNP-bewindvoering wordt in ca. 25% van de gevallen uitgeoefend
door advocaat-bewindvoerders. Beide vormen van bewind kunnen ook gecombineerd worden.
In de afgelopen jaren is er een sterke daling geweest in het aantal verzoeken voor de WSNP-regeling,
zoals onderstaande grafiek toont. Het aantal toelatingsverzoeken is overigens slechts een fractie van het
totale aantal hulpvragen dat binnenkomt bij de schuldhulpverlening. Volgens cijfers van de NVVK waren
dit er in 2018 bijvoorbeeld ruim 86.000.

Figuur 8 Aantal verzoeken toelating (bron: WSNP-monitor 2019, p. 6)

26

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/regelingen/beleidsregels-inschrijving-bewindvoerders-en-organisatieswsnp-11-12-1015-stcrt-2015-44924.pdf
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Als gevolg van het dalende aantal verzoeken
laat ook het aantal personen dat aan een
schuldsaneringsregeling deelneemt een
dalende sterk dalende trend zien. Een
volledige verklaring hiervoor ontbreekt, maar
geïnterviewden noemen (de facto) verzwaarde
toegangseisen en het vaker bewandelen van
een minnelijk traject en toenemend gebruik van
het dwangakkoord als oorzaken.27

“Dat heeft allerlei oorzaken: Rechtbanken zijn heel streng om
mensen toe te laten, verzoekschriften voldoen niet aan de eisen,
waardoor ze al niet aan een inhoudelijke beoordeling toekomen, en
als er minder mensen komen, komen er ook minder in de WSNP.
De nadruk ligt toch wel steeds meer op het minnelijk oplossen van
schulden.”
Uit: interview bewindvoerder

Figuur 9 Aantal lopende schuldsaneringen (Bron: WSNP-monitor 2019, p. 8)

Ten tijde van het vorige onderzoek was de wettelijke ‘schuldengrond’ voor beschermingsbewind net
ingevoerd. Tegelijkertijd werden ook kwaliteitseisen vastgesteld
voor bewindvoerders, waarbij de eisen voor professionele
bewindvoerders zijn aangescherpt. Het Landelijk
Benodigd opleidings-/kennisniveau:
kwaliteitsbureau Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en
Mentoren houdt hierop toezicht. Voor professionele
- HBO-niveau (bij voorkeur SJD)
bewindvoerders die ook beschermingsbewind op grond van
-Kennis van sociale wetgeving en intern beleid
schulden voeren, is, kort gezegd, een passende hbo-opleiding
- Kennis van algemeen juridische aspecten ten
vereist. SJD is daarbij een van de meest voor de hand liggende
aanzien van familierecht.
opleidingen, zie ook hierna.
- Kennis van financieel administratieve
verwerkingsmethoden.

Ten tijde van de invoering van de ‘schuldengrond’, was er al
verscheidene jaren sprake van een sterke groei van het aantal
personen onder beschermingsbewind. Deze stijging heeft zich
ook na 2014 voortgezet, waarbij ook het aantal personen dat op
grond van problematische schulden onder beschermingsbewind

27

- Kennis van fiscale, bancaire en
subsidieaanvragende procedures.
Uit: functieprofiel bewindvoerder

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/checklistdwangakkoord.pdf
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is geplaatst sterk is toegenomen. Volgens cijfers van de rechtspraak stonden in 2018 ruim 56.000
personen om deze reden onder bewind van een bewindvoerder. Waar in het onderzoek van 2014 het
totaalaantal bewindvoerders op 1500-2500 werd geschat (waarvan enkele honderden met een SJDachtergrond), zal dit aantal met tientallen tot enkele honderden zijn toegenomen. Daarbij is het
percentage bewindvoerders met een SJD-achtergrond waarschijnlijk toegenomen (SJD’isering), zie ook
hierna.
Op de stijging in het aantal bewinden bestaat kritiek, veelal gecombineerd met kritiek op de kwaliteit van
beschermingsbewindvoering, die er onder andere uit bestaat dat deze regelmatig onvoldoende gericht
zou zijn op het vergroten van zelfstandigheid en uitstroom uit het bewind. 28 Deze kritiek komt ook van
verschillende (beleidsprofessionals van) gemeenten, die op grond van de bijzondere bijstand veelal
moeten zorgdragen voor de kosten van bewindvoering. De kosten hiervan kunnen bij grotere gemeenten
oplopen tot forse bedragen, van enkele miljoenen euro’s. Mede in reactie hierop hebben enkele
gemeenten ook zelf bewindvoerders aangesteld. Bovendien is er een wetsvoorstel aanhangig dat
beschermingsbewind bij schulden een tijdelijk karakter moet geven en gemeenten een adviesrecht geeft
bij de rechtbank. Op basis hiervan kan een ingesteld bewind eventueel worden omgezet in een lichtere
vorm van ondersteuning, zoals budgetbeheer. De Raad van State heeft negatief geadviseerd over dit
wetsvoorstel, omdat zij er nog onvoldoende van overtuigd is dat de maatregel geschikt en proportioneel is
om de beoogde doelen te bereiken. De RvS adviseert de uitkomsten van lopende pilots op het gebied
van verbetering van de bewindvoering af te wachten.29 De discussie rondom wetgeving en organisatie
van bewindvoering zal zich, gelet op deze ontwikkelingen, waarschijnlijk nog geruime tijd voortzetten.
De zelforganisatie van de branche en beroepsbeoefenaren is complex. Er zijn vier relevante branche/beroepsorganisaties of -verenigingen,30 die inmiddels wel samenwerken in het Landelijk Overlegorgaan
van Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren (lobcm.nl). De markt voor bewindvoering bestaat uit enkele
grotere spelers (o.a. Obin en CAV) en een (zeer) groot aantal kleinere organisaties. Doorgaans beheert
een bewindvoerder enkele tientallen dossiers, met een maximum van circa 80 dossiers. Sommige
kantoren werken met combinaties van bewindvoerders en assistent-bewindvoerders, waarbij de laatsten
dan vaak een MBO-4-achtergrond hebben en de eersten een hbo-opleiding.31
Voor een beeld van de ontwikkelingen in de praktijk van bewindvoering is gesproken met verschillende
managers, professionals (w.o. SJD-alumni) en experts, afkomstig van verschillende
bewindvoerdersorganisaties, van verschillende grootte en uit verschillende regio’s. Ook de
eerdergenoemde interviews met lectoren en de beleidsmedewerker van de NVVK droegen bij aan het
beeld van de praktijk.
De conclusie uit 2014 was dat SJD voor beide vormen van bewind door de geïnterviewde werkgevers als
de meest geschikte opleidingsachtergrond wordt beschouwd. Deze conclusie is onveranderd. De
belangrijkste concurrentie bij beschermingsbewind bestaat hierbij, naast beperkte concurrentie van

28

https://www.platform-investico.nl/artikel/kwart-miljoen-nederlanders-levert-pinpas-in-bij-private-bewindvoerder/

29

Zie bijvoorbeeld https://www.nvvk.nl/k/n323/news/view/10651/3816/tilburgse-pilot-brengt-iedereen-bij-de-les.html

30

Zie respectievelijk nbpb.nl, nbbi.eu, bpbi.nl en veweve.nl

31

Die voor het professioneel voeren van beschermingsbewind op grond van problematische schulden vereist is.

SJD in 2020
Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie
© 2020 Copyright Hogeschool van Amsterdam

Lectoraat Legal Management
42 van 60

mbo’ers met werkervaring, uit personen met een andere achtergrond en een specifieke (post-hbo)
opleiding op het gebied van bewindvoering. Ook uit het vacatureonderzoek en de interviews blijkt dat
werkgevers voor nieuwe vacatures een voorkeur hebben voor professionals met een SJD-achtergrond.
Er is daarmee sprake van voortschrijdende ‘SJD-isering’.
De geïnterviewden benoemden allen vergelijkbare trends en ontwikkelingen, die in veel opzichten
vergelijkbaar zijn met de ontwikkelingen op het gebied van schuldhulpverlening (zie § 3.5.5).
Geïnterviewden gaven aan dat er, wellicht mede door de kritiek op beschermingsbewind, een beweging
is naar het bevorderen van zelfregie. Tegelijkertijd geven bewindvoerders aan dat de tijd die zij hiervoor
beschikbaar hebben eigenlijk te beperkt is om deze taak goed uit te voeren. Digitale tools zouden hierbij
ondersteunend kunnen zijn. Deze dienstverlening zou in hun visie door gemeenten geboden moeten
worden. In dit verband werd erop gewezen dat enkele
zorginstellingen ook initiatieven hebben ontwikkeld op het
gebied van ondersteunen van cliënten met financiële
Eén keer in het jaar hebben we een vaste
problematiek.32
trainingsdag. Daar komen onderwerpen aan de
orde als Verbindend mailen, Plannen,

Geïnterviewden gaven aan dat er belangrijke verschillen zijn
Ontstressen, Psychische Ziektebeelden,
tussen mensen met een ‘zuiver’ schuldenbewind en mensen
Motiveren. Wat je verder moet kennen en
die op grond van een beperking (al dan niet gecombineerd
kunnen? Kwaliteiten als helder kunnen
met schuldenproblematiek) onder beschermingsbewind
communiceren, samenwerken, motiveren, kunnen
staan. Alhoewel beide categorieën zeer mondig kunnen zijn,
incasseren en fouten kunnen toegeven zijn
vragen zij om een andere benadering. Goed kunnen omgaan
onmisbaar om dit werk te kunnen doen.
met mensen met een verstandelijke beperking wordt gezien
als een belangrijke beroepsvaardigheid. Goede
Bewindvoerder
gespreksvaardigheden en schriftelijke vaardigheden zijn
belangrijk. Veel kenmerkende schriftelijke beroepsproducten
van bewindvoerders kennen dwingende formats, maar er wordt ook veel professioneel gemaild. Als
voorbeeld van andere beroepsactiviteiten werden de activiteiten genoemd die in een
zelfredzaamheidtraject worden ondernomen, zoals het de cliënt (begeleiden bij het) zelf (weer) laten
aanvragen van toeslagen, of vrijstelling van belastingen.

3.7 UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERSVERZEKERINGEN
Het UWV heeft bijgedragen aan het arbeidsmarktonderzoek door het aanleveren van gegevens omtrent
werkzoekenden en vacatures binnen het SJD-domein. Deze gegevens hebben als achtergrondinformatie
gediend bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten. Het UWV is echter ook een grote werkgever in
het sociaal domein en daarmee een relevante werkgever voor SJD’ers. Om deze reden hebben twee
interviews plaatsgevonden, één met een manager van de afdeling werkzoekenden en een
arbeidsmarktadviseur, en een ander interview met een recent in dienst getreden adviseur Werk
(basisdienstverlening), met ruime ervaring in het sociaal domein. Het UWV is, naast enkele specifieke
overheidstaken, belast met de uitvoering van de werknemersverzekeringen, waarvan de Ziektewet (ZW),
Werkloosheidswet (WW) en Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) de belangrijkste zijn. In dit
onderzoek hebben geïnterviewden bevestigd dat een groot aantal functies binnen het UWV in beginsel

32

Onder de noemer financieel-juridische of materieel juridische dienstverlening, o.a. bij zorgorganisaties Antes en Fivoor.
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geschikt is voor professionals met een SJD-achtergrond, maar dat een groot aantal andere
achtergronden hierbij voorkomt. Binnen de afdeling Werkzoekenden van het Werkbedrijf worden de
functies adviseur Werk (met het onderscheid: adviseur basisdienstverlening en adviseur intensieve
begeleiding) voor een belangrijk deel (70-75%) vervuld door SJD’ers. Andere potentiële functies binnen
het UWV zijn medewerker bezwaar, medewerker beroep, of functies op het gebied van kwaliteit,
handhaving, integriteit, of binnen de afdeling buitenland. In het onderzoek van 2014 werd het aantal fte
aan functies dat binnen het UWV daadwerkelijk door SJD’ers werd vervuld, geschat op tussen de 5001500 fte. De ondergrens is hierbij anno 2020 waarschijnlijk aan de lage kant, mede omdat in 2019 een
grote opschaling heeft plaatsgevonden van het aantal adviseurs Werk (>400). Deze opschaling vond
plaats in het kader van de intensivering persoonlijke begeleiding aan werkzoekenden. Anticiperend op de
gevolgen van de coronacrisis heeft in 2020 weer een opschaling plaatsgevonden. Het aantal SJD’ers
binnen het UWV zal hiermee ook zijn toegenomen.
Mede doordat binnen het UWV nieuwe adviseurs een relatief uitgebreide interne opleiding krijgen, komt
naast SJD ook bij adviseur Werk een veelheid aan achtergronden voor. UWV heeft voor de interne
opleiding een eigen landelijke academie. In deze opleiding wordt onder aandacht besteed aan
zelfreflectie, kennis over wetgeving, systeemkennis, motiverende gespreksvoering, argumenteren en
rapporteren en omgaan met emotie en agressie. UWV werkt sinds september 2019 met de
Hanzehogeschool Groningen aan een pilot voor een post-hbo-opleiding tot adviseur werk. De
achtergronden van de dertig deelnemers die voor de eerste lichting waren geselecteerd varieerden van
toegepaste psychologie, maatschappelijk werk, hrm of sociaaljuridische dienstverlening.
Binnen het UWV wordt gestreefd naar evidence based werken en een mix van online en fysieke
dienstverlening. 33 Door de landelijke organisatie en grote omvang, is bij het UWV, in vergelijking met
gemeenten, de standaardisering van dienstverlening en online ondersteuning van werkzoekenden over
het algemeen verder gevorderd. Vanuit het ministerie wordt de onderbouwing en het motiveren van
keuzes bij het toeleiden naar werk steeds belangrijker geacht. Data-analyse speelt bij het maken van
keuzes en inschattingen een steeds belangrijkere rol. Er is derhalve een duidelijke tendens naar
datagedreven werken. Voorbeelden zijn het analyseren van informatie over sollicitatiegedrag, of
informatie uit vragenlijsten om de kansen op werk beter in te schatten. Basiskennis van datagedreven
werken en de rol van (arbeidsmarkt)onderzoek is daarom voor medewerkers van belang. Taalbeheersing
wordt bij startende alumni als een zwak punt beoordeeld. Als relevante beroepsproducten en -activiteiten
werden voor de diverse functies genoemd (arbeidsmarkt) analyses, diverse soorten gesprekken
(intakegesprek; slecht nieuws gesprek; behoefte inventarisatie etc.), het verzorgen van
introductiebijeenkomsten (rechten en plichten uitleggen); on line coaching; e-dienstverlening (wijzigingen
in persoonlijke situatie client); monitoren van de klant; participeren en leiden van projecten (bijvoorbeeld
op het gebied van jonge werklozen).

3.8 STRAFSECTOR
De strafsector is een relatief kleine, maar relevante beroepstak voor SJD-professionals. De meeste
werkgelegenheid is te vinden binnen de reclasseringssector. De belangrijkste werkgever voor SJD’ers in
de strafsector hierbij is Reclassering Nederland (RN), dat tevens de grootste reclasseringsorganisatie is.

33

Zie bijvoorbeeld UWV, 2019, over evidence based werken en de keuzehulp die bij de dienstverlening wordt gebruikt.
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Reclassering wordt in Nederland hiernaast uitgevoerd door instellingen die verbonden zijn aan de
Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG), het Leger des Heils en de Bureaus Jeugdzorg voor de
jeugdreclassering. Jeugdreclassering is voorbehouden aan professionals die zijn ingeschreven in het
Kwaliteitsregister jeugd (zie § 3.4.2).
Naast functies binnen de reclassering zijn er voor SJD’ers mogelijkheden binnen penitentiaire inrichtingen
(en bij Slachtofferhulp. Kwantitatief beschouwd zijn er bij
deze werkgevers wel veel minder functies dan binnen de
reclassering. Binnen de penitentiaire inrichtingen zijn naar
• Je hebt een hbo-opleiding afgerond, bij voorkeur
schatting circa 100-300 professionals met een SJDsociaal-juridische dienstverlening, sociaalachtergrond in passende hbo-functies werkzaam, bij
pedagogische hulpverlening of social work
Slachtofferhulp gaat het om enkele tientallen fte. Hieronder
• Je hebt kennis van risicotaxatie, de sociale kaart,
gaan we alleen in op de reclassering en het werken binnen
sociale wet- en regelgeving, penitentiaire
penitentiaire inrichtingen.
regelgeving en de penitentiaire kaart, en van

Voor een beeld van de ontwikkelingen binnen deze sector
zijn vacatures geanalyseerd en hebben interviews
plaatsgevonden met een personeelsadviseur van de
reclassering en met drie medewerkers van een
penitentiaire inrichting (hoofd detentie en re-integratie, een
casemanager en een docent/stagebegeleider binnen de
inrichting). RN is verder medefinancier van de lectoraten
Werken in justitieel kader bij de Hogeschool Utrecht, het
lectoraat ‘Waarde van reclasseren’ bij de Saxion
Hogeschool en de bijzondere leerstoel Reclassering aan
de Vrije Universiteit. Publicaties van deze
onderzoeksprogramma’s hebben als achtergrondinformatie
gediend.

subsidieregelingen.
• Je hebt ervaring met het onderwijsveld, de
arbeidsmarkt, culturele diversiteit en
psychopathologie.
• Je hebt kennis van en bent goed in trajectmatig
werken.
• Je bent goed in netwerken, hebt sterke
mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden en kunt goed omgaan
met de doelgroep en conflicthantering.
• ….
Uit: vacature senior-casemanager

Bij Reclassering Nederland is reclasseringsmedewerker de
meest passende functie. Hiernaast zijn SJD’ers ook wel werkzaam in
de MBO+ functie van medewerker taakstraffen (als een startfunctie).
Voor reclasseringswerker wordt SJD een geschikte
opleidingsachtergrond geacht, maar ook andere
opleidingsachtergronden (met name Social Work) komen voor.
Uiteindelijk is, gezien de complexe (vaak: ‘harde en/of verwarde’)
doelgroep, persoonlijkheid een belangrijke factor. Zoals ook in het
onderzoek van 2014 al werd gesteld: is de professional in staat om
wekelijks verschillende, moeilijke gesprekken te voeren met een
complexe doelgroep. Tegen deze achtergrond zijn net afgestudeerde
alumni voor RN minder interessant. Er is een voorkeur voor
professionals die al enkele jaren (andere) werkervaring hebben,
waarbij ervaring binnen de strafsector een pré is, en daardoor meer
levenservaring hebben. Er is bij RN een sterke wens voor meer
mannelijke medewerkers met een biculturele achtergrond, om zo goed
aan te sluiten bij een deel van de doelgroep. De mate waarin RN erin
slaagt deze te werven, verschilt per regio. Het is tegen deze
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We hebben onze eigen
Reclasseringsacademie. Daar worden
modules gegeven rond
adviesvaardigheden, toezichtvaardigheden,
risicomanagement en bepaalde
registratieprogramma’s zoals RISK en
IRIS. Daarnaast kunnen mensen nog
tientallen andere trainingen volgen; op het
gebied van huiselijk geweld, zeden en
methodiek. Het is belangrijk dat mensen
willen blijven leren en ontwikkelen. Daar
zetten we sterk op in.
Adviseur P&O, Reclassering Nederland
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achtergrond jammer dat SJD een zeer hoog percentage vrouwelijke alumni heeft. RN gaat, om de
gewenste personele samenstelling te bereiken, mede hierom haar vacatures nog breder openstellen voor
professionals met andere achtergronden.
Trend binnen de reclassering is dat er steeds meer gebiedsgericht gewerkt wordt, waarbij
reclasseringswerkers binnen een bepaald gebied goede contacten onderhouden met sociale wijkteams
en wijkagenten. De rol van reclasseringswerkers is hierbij om cliënten te begeleiden naar werk,
dagbesteding, wonen, zorg en eventueel de schuldsanering, alsmede het verloop van deze trajecten te
controleren. Goede gespreksvaardigheden (o.a. op het gebied van motiverende gespreksvoering, maar
ook voor het onderhouden van relatienetwerken) zijn essentieel. Qua vakinhoud is kennis van
psychopathologie en psychiatrie belangrijk.
Binnen de onderscheidene reclasseringstrajecten moeten reclasseringswerkers hiernaast in staat zijn
binnen richtlijnen tal van adviezen te formuleren. Dergelijke adviezen vormen de belangrijkste schriftelijke
beroepsproducten.
Binnen penitentiaire inrichtingen is de functie casemanager passend voor SJD’ers, waarvoor (MBO)
functies in de backoffice als opstap kunnen dienen. Er zijn ook enkele functies als juridisch medewerker.
De rol van casemanagers is het terugdringen van recidive en het ondersteunen van de terugkeer van
gedetineerden in de samenleving. Er is veel afstemming tussen casemanagers en reclasseringswerkers.
In penitentiaire inrichtingen werken reclasseringswerkers ook reeds aan (het voorbereiden van) de
terugkeer.34 Dit is een ontwikkeling die enkele jaren geleden is ingezet. In het algemeen dienen
casemanagers en reclasseringswerkers dan ook over sterk vergelijkbare kennis en vaardigheden te
bezitten.

3.9 WONINGCORPORATIES
Binnen woningcorporaties zijn er verschillende functies voor SJD’ers, zoals medewerker sociaal beheer,
woonconsulent, coördinator verhuur of incassomedewerker. In het onderzoek van 2014 werd het
potentiële aantal fte SJD-functies binnen woningcorporaties op circa 700-1000 fte geschat, waarvan circa
30% daadwerkelijk ingevuld zou zijn door SJD’ers. Binnen deze functies komen dus ook veel andere
opleidingsachtergronden voor. In het kader van dit onderzoek zijn een viertal interviews afgenomen, met
in totaal vijf professionals (twee managers, een beleidsmedewerker, een P&O-adviseur en een sociaal
consulent/ SJD-alumnus) werkzaam bij grotere
en kleinere woningcorporaties in verschillende
“Ik zeg altijd: de kapster en de loodgieter verdienen
regio’s, alsmede bij een gemeente (met het
tegenwoordig samen teveel om voor een sociale huurwoning in
aandachtsgebied: dak- en thuislozenbeleid).
aanmerking te komen. Die woningen zijn dus al lang niet meer

Het beeld op basis van de interviews is dat er
de afgelopen jaren sprake lijkt van een lichte
toename aan sociaal beheerders, veroorzaakt
doordat de doelgroep van woningcorporaties
gemiddeld genomen complexer is geworden,

34

voor de mensen met een modaal inkomen, maar vooral voor de
allerkwetsbaarsten.”
Manager wonen, kleine woningcorporatie

https://www.reclassering.nl/actueel/verhalen/samen-gedetineerden-voorbereiden-op-een-goede-terugkeer
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onder andere door een toename van statushouders met een laag inkomen binnen de huurderspopulatie.
Tegelijkertijd is het aantal sociale huurwoningen wel licht afgenomen. De functie van sociaal beheerder
wordt in de praktijk regelmatig ingevuld door SJD’ers. Ter illustratie, een respondent van een grote
woningcorporatie in het midden van het land gaf aan dat de organisatie 40 fte (50 personen) aan sociaal
beheerders in dienst heeft, waarvan circa 40-50% een SJD-achtergrond heeft. Hiernaast zijn SJD’ers wel
werkzaam bij de incasso-afdeling. Het beeld is overigens dat het percentage ‘SJD’ers als sociaal
beheerder’ bij andere corporaties lager kan liggen. Tezamen genomen, lijkt de schatting uit 2014 nog
steeds een goede benadering van het aantal SJD-arbeidsplaatsen in de sector.
Naast de complexer wordende doelgroep,
werd door geïnterviewden het beleid
rondom de scheiding wonen en zorg als
De functie van de woningbouwcorporatie verschuift zo van
een relevante inhoudelijke ontwikkeling
(technisch) verhuurder naar een maatschappelijk relevante functie.
genoemd. Waar voorheen
Samenwerking met andere organisaties wordt steeds meer
woningcorporaties woningen verhuurden
opgezocht (tussenvoorziening; buurtteams; maatschappelijke
aan zorginstellingen, gaan bewoners nu
opvang).
rechtstreeks van corporaties huren.
Manager wonen, grote woningcorporatie

De functie van sociaal beheerder werd als
een belangrijke en zeer gevarieerde functie
gezien, waar het profiel van SJD goed bij
past. Onderdelen van deze functie zijn het signaleren van problemen bij huurders, het bemiddelen bij
burenruzies en het fungeren als schakel tussen de bewoners en de corporatie. Belangrijkste schriftelijke
producten zijn verschillende vormen van verslagen en correspondentie met huurders. Digitalisering heeft
volgens de geïnterviewden relatief weinig invloed op deze functies: het is vooral mensenwerk. Qua
onderzoekend vermogen werd gewezen op het belang van kunnen doorvragen en het achterhalen van
wat er werkelijk speelt, bijvoorbeeld bij
een burenruzie. Ook werd gewezen op
bijvoorbeeld het (laten) verrichten van
Verslag van een voor- of najaarsoverleg, actiepunten lijst, hoe je bepaalde
geluidsmetingen bij geluidsoverlast.
dossiers aan moet maken van casussen die op dat moment lopen, je weg
Sociaal beheerders werken in veel
weten te vinden naar externe partijen, wijkagent, huurdersplatform,
gemeenten nauw samen met de
bewonerscommissies, enzovoort.
sociale wijkteams.
Manager wonen, grote woningcorporatie

De andere functies die genoemd
werden als SJD-functies liggen meer
op het gebied van incassobeheer en verhuur. In deze functies zijn de beroepsproducten meer financieel
en juridisch van aard, en zijn beroepsactiviteiten bijvoorbeeld het afsluiten van verhuurcontracten en het
opstellen van betalingsregelingen. Voor deze functies gaven geïnterviewden echter aan dat er een zeer
groot aantal opleidingsachtergronden mogelijk is.

3.10 RECHTSBIJSTAND EN JURIDISCH ADVIES
SJD’ers vervullen in de rechtspraktijk in verschillende organisaties ook functies als rechtsbijstandverlener.
Onder § 3.5.3 werd al de functie van sociaal raadslieden besproken. SJD’ers werken ook bij het Juridisch
loket (JL) en vakbonden. In het kader van dit onderzoek is een interview afgenomen met de manager
Uitvoering van een zestal vestigingen van het JL.
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Het JL heeft in totaal 30 vestigingen in Nederland en biedt eerstelijnsinformatie en -advies. Op een totaal
personeelsbestand van ruim 330 fte, heeft het JL ruim 240 fte werkzaam in de rol van juridisch
medewerker.35 In het onderzoek van 2014 had circa 10-20% een WO-Rechten-achtergrond, 50-60% een
SJD-achtergrond en 20-30% een HBO-Rechtenachtergrond. De afgelopen jaren is het percentage
WO’ers (naar circa 30-35%) en HBO-Rechtenalumni toegenomen en is bijgevolg het percentage SJD’ers
achteruit gegaan. Zeker bij nieuwe medewerkers is HBO-Rechten sterk in de meerderheid. Inmiddels
stelt de organisatie zich wel de vraag of dit de juiste ontwikkeling is, mede gezien de door het kabinet
ingezette koers, waarbij rechtsbijstand idealiter gericht moet zijn op het oplossen van onderliggende
problematiek. De kennis en vaardigheden van SJD’ers zouden hierbij beter kunnen aansluiten.
Digitalisering is bij het JL een belangrijk thema. De komende periode zal er meer dienstverlening online
worden aangeboden (zoals videoconsulten). Het voornemen is ook de digitale intake en
zelfondersteuning van burgers te vergroten. Juridisch medewerkers zullen hierbij vooral gebruiker van
toepassingen blijven. Binnen het JL bestaat momenteel nog weinig expliciete aandacht voor digitale
vaardigheden, maar denkbaar is dat met de toenemende digitalisering de eisen op het gebied van
basisvaardigheden zullen stijgen. Op het gebied van onderzoekend vermogen verrichten juridisch
medewerkers vrijwel uitsluitend onderzoek op casusniveau. Goede zoekvaardigheden in juridische
informatie zijn belangrijk en van medewerkers wordt verwacht dat zij in staat zijn ontwikkelingen op hun
(rechts)gebied adequaat te volgen.
Naast het SR-werk en het JL zijn er nog andere organisaties waar SJD’ers werkzaam zijn als
rechtsbijstandverlener, gericht op eerstelijns juridisch advies aan personen in een (veelal) kwetsbare
positie. Vakbonden zijn traditioneel ook een aanbieder van dit soort dienstverlening, maar door
afnemende ledenaantallen staat deze dienstverlening onder druk. Andere aanbieders zijn bijvoorbeeld
MEE-organisaties (gericht op maatschappelijke dienstverlening aan mensen met een beperking),
patiëntenorganisaties en organisaties als de Woonbond of het Wijksteunpunt Wonen. Voor SJD’ers in
een rechtsbijstandsfunctie binnen deze organisaties kunnen de ontwikkelingen die in deze paragraaf en
§ 3.5.3 zijn beschreven waarschijnlijk ook relevant worden geacht.

35

Een klein percentage (3-5%) is ook nog werkzaam als senior juridisch medewerker. Deze functie wordt veelal door professionals
met een WO-achtergrond vervuld.
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3.11 VREEMDELINGENSECTOR
Hoor- en/ of beslismedewerker IND

Bij de praktijk rond het vreemdelingenrecht is de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) de belangrijkste werkgever. Door een
combinatie van factoren, waaronder de
coronaomstandigheden, is met deze organisatie wel contact
geweest, maar is de relevante informatie niet tijdig ontvangen.
Hoor- en beslismedewerker is binnen de IND voor SJD-alumni
een passende functie, maar voor deze functie komen ook HBORechten en WO-Rechten veel voor, naast andere
achtergronden. De personele bezetting van de IND was eind
2018 ruim 2.900 fte, met een externe schil van ruim 800 fte.
Digitalisering speelt bij de IND een belangrijke rol. In het
algemeen zijn goede gespreksvaardigheden voor hoor- en
beslismedewerkers uiteraard zeer belangrijk.

Belangrijke werkzaamheden die je mag
uitvoeren:
- Het afnemen van eerste en/of nadere
gehoren.
- Vaststellen van nationaliteit en identiteit.
In kaart brengen van een vluchtplan.
-Verwerken van aanvragen, waarbij je o.a.
beoordeeld of dossiers volledig zijn en
voldoen aan de formeel procedureregels.
-Analyseren van het dossier op juridischinhoudelijke aspecten en afwegen van
spelende belangen.

Een organisatie in de sector waar wel stageplaatsen zijn voor
SJD’ers, maar geringe werkgelegenheid, door de aard van de
organisatie en beperkte financiering, is Vluchtelingenwerk
Nederland. Met een professional van deze organisatie heeft
een interview plaatsgevonden. Daarin is bevestigd dat het
aantal betaalde arbeidsplaatsen bij de organisatie zeer gering
is. Voor opleidingsdoeleinden op het gebied van het
vreemdelingenrecht is de stichting wel een interessante
partnerorganisatie. De organisatie maakt voor stages zowel
gebruik van HBO-Rechten als SJD-studenten en heeft geen
duidelijke voorkeur. De respondent merkte in dit verband op dat
de rechtenstudenten die voor een stage bij Vluchtelingenwerk
kiezen, doorgaans al sterk sociaal georiënteerd zijn.

Voldoe je aan het profiel om te werken
bij IND?
Je bent in het bezit van een afgeronde
HBO-opleiding of een WO opleiding.
Rechten is een pré maar niet noodzakelijk;

Wat ga je doen?
Je gaat cliënten ondersteunen die onvrijwillige

3.12 ZORG

zorg (gaan) ontvangen en zet hun belangen en
dat van hun vertegenwoordigers voorop. Je
biedt een luisterend oor bij vragen of problemen

In het onderzoek van 2014 was de conclusie dat het aantal
SJD-functies, gerekend in arbeidsplaatsen (fte) binnen de
zorgsector zeer beperkt was. Alhoewel de
arbeidsmogelijkheden binnen deze sector nog steeds niet groot
zijn, zijn er wel enkele ontwikkelingen die het
arbeidsmarktperspectief van SJD’ers iets gunstiger maken.
Waar ook in 2014 het beroep van patiëntenvertrouwenspersoon
als SJD-functie kon worden genoemd, is de nieuwe functie van
cliëntvertrouwenspersoon (CVP) op grond van de Wet zorg en
dwang ontstaan (per 1 januari 2020). Het ministerie van VWS
heeft hiertoe de uitvoerders van de Wet langdurige zorg
gevraagd de functie van cliëntenvertrouwenspersoon in te
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en probeert daar waar mogelijk op maat
gesneden oplossingen aan te reiken.
De cliëntenvertrouwenspersoon adviseert en
informeert cliënten niet alleen telefonisch, maar
bezoekt cliënten ook in de zorginstellingen waar
zij verblijven. Je hebt oog voor de rechten van
de cliënt en bespreekt knelpunten daar waar
nodig met de zorgaanbieder. Dit doe je altijd
vanuit een onafhankelijke en
onbevooroordeelde positie.
Uit: vacature CVP
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kopen. Deze hebben de inkoop van de CVP weer gemandateerd aan drie zorgkantoren.
SJD wordt voor CVP genoemd als geschikte opleidingsachtergrond, naast bijvoorbeeld Social Work,
Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde of HBO-Rechten. In het kader van de nieuwe wet worden
landelijk circa 70 nieuwe CVP’en gevraagd. De CVP houdt (telefonische) spreekuren en bezoekt cliënten
in instellingen. De CVP dient kennis te hebben van cliëntenrechten en wet- en regelgeving in de zorg.
Hiernaast dient hij te beschikken over goede schriftelijke vaardigheden (voor onder meer het formuleren
van klachten) en goede gespreks- en bemiddelingsvaardigheden.
Zoals ook onder § 3.5.5 al genoemd, zijn er verschillende zorginstellingen die initiatieven hebben om
vanuit de instelling materieel juridische dienstverlening en budgetbeheer aan te bieden. Dit zijn feitelijk
werkzaamheden op het gebied van schuldhulpverlening, maar dan gericht op een specifieke doelgroep
en aangeboden vanuit een zorgorganisatie. Voor de trends en ontwikkelingen binnen deze functies wordt
verwezen naar § 3.5.5. Tot slot zijn er binnen de zorgsector ook nog beperkt SJD-functies op het gebied
van klachtbehandeling. Gelet op de beperkte omvang, is hiernaar geen verdiepend onderzoek verricht.

3.13 OVERIG
Alhoewel een gedetailleerde schatting complex is, bestrijken de in § 3.5- § 3.12 besproken SJD-functies
een zeer groot deel van de SJD-beroepspraktijk (gerekend in arbeidsplaatsen, circa 90-95%). Ook buiten
de hiervoor beschreven organisaties en sectoren bestaan er nog beperkt SJD-functies. In het onderzoek
van 2014 werd al genoemd dat er bijvoorbeeld beperkt functies bestaan op het gebied van antidiscriminatie. Met een medewerker van anti-discriminatiebureau Art. 1, vestiging Midden-Nederland, is in
het kader van dit onderzoek een interview gehouden.
Op grond van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen is elke gemeente verplicht om
toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening en klagers te voorzien van onafhankelijke bijstand.
Art 1 voorziet in deze bijstand. Consulent discriminatiezaken kan binnen de organisatie van art. 1 worden
beschouwd als een SJD-functie. Landelijk zijn er bij Art. 1 enkele tientallen van deze functies. Er zijn
geen gegevens ontvangen hoeveel van deze functies daadwerkelijk worden ingevuld door SJD’ers. In
ieder geval komen ook HBOP-Rechten en MWD/ Social Work als opleidingsachtergronden voor. Het
beeld bij de dienstverlening is dat er in de maatschappij enerzijds sprake is van emancipatieprocessen
die tot meer meldingen kunnen leiden. Consulenten merken dit in de mate waarin cliënten voorbereid zijn
als zij zich melden. Tegelijkertijd is er sprake van een landelijke daling van het aantal meldingen. Het
aantal meldingen van jongeren neemt ook af. Een vermoeden is dat de oorzaak hiervoor is dat het
vertrouwen in instanties afneemt. Vanwege toename groeperingen die opkomen voor bepaalde belangen
wordt de adviesfunctie en onderzoeksfunctie van de consulenten belangrijker.
In de profitsector zijn bij enkele organisaties ook SJD-functies. Bij banken zijn er mogelijkheden als
medewerker bijzonder beheer. Deze functies zijn op hbo-niveau, maar vragen doorgaans geen SJD als
specifieke vooropleiding. Hiervoor komen dus professionals met een groot aantal (bijvoorbeeld financieeladministratieve) opleidingsachtergronden in aanmerking. Door de toegenomen aandacht voor
vroegsignalering en probleemoplossend werken, is er wel behoefte aan professionals met de
vaardigheden die SJD’ers vanuit hun opleidingsprofiel bezitten. Het aantal functies dat daadwerkelijk door
SJD”ers wordt vervuld zal landelijk bezien echter nog beperkt zijn. Vergelijkbare functies zijn ook
denkbaar bij energieleveranciers, etc.
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
SJD heeft een stabiele plaats als leverancier van professionals voor (onderdelen van) de rechtspraktijk
en het sociaal domein. Ten opzichte van het onderzoek in 2014 zijn er geen grote verschuivingen in het
SJD-landschap, noch in het type functies, noch in het aantal fte aan arbeidsplaatsen dat hieraan
verbonden is. De conclusie in 2014 was dat de arbeidsmarktpositie van net afgestudeerde alumni matig
was. Onder de invloed van gunstige economische omstandigheden heeft deze arbeidsmarktpositie zich
de afgelopen jaren echter positief ontwikkeld. De coronacrisis zal de komende jaren waarschijnlijk een
negatieve invloed hebben. De mate waarin en de wijze waarop is op dit moment echter nog onzeker.
De opleiding is voor een aantal functies inmiddels de voornaamste toeleverancier (klantmanager § 3.5.2, schuldhulpverlener - § 3.5.5, sociaal raadsman/vrouw - § 3.5.3, en bewindvoerder- § 3.636) en is
voor verschillende andere functies een van de best
passende vooropleidingen (leerplichtambtenaar Enkele voorbeelden van gerichte vragen om met docenten
§ 3.5.4, adviseur Werk UWV - § 3.7,
en studenten te bespreken, om uitvoering te geven aan de
reclasseringsambtenaar - § 3.9). Voor weer andere
algemene aanbeveling:
functies worden alumni, op basis van hun
opleidingsprofiel, tot serieuze kandidaten gerekend,
- Hebben onze studenten (en docenten!) voldoende zicht op
maar kan er meer concurrentie bestaan van andere
het beroepenveld? Zowel kwalitatief als kwantitatief?
opleidingen (zoals sociaal beheerder woningcorporatie § 3.8, hoor- en beslismedewerker IND - § 3.11 en de
- Besteden we voldoende aandacht aan de beroepsprofielen
– in omvang beperkte – functies van patiënt-/
binnen bewindvoering en schuldhulpverlening? Zowel qua
cliëntvertrouwenspersoon - § 3.12).
inhoud als vaardigheden?

Een algemene aanbeveling die voor opleidingen uit het
onderzoek voortvloeit, is om het eigen curriculum te
evalueren in het licht van de hiervoor genoemde SJDfuncties. De (geschatte) omvang van de
arbeidsmogelijkheden (in fte), alsmede de
‘concurrentiepositie’ van SJD voor de verschillende
functies, kan hierbij worden meegewogen. De
algemene vraag daarbij is of het basiscurriculum en het
aanbod aan specialisaties (nog) goed aansluiten bij de
bij deze functies behorende beroepsprofielen en
arbeidsmogelijkheden voor alumni. Op basis van dit
onderzoek is het beeld dat deze aansluiting in veel
opzichten ruim voldoende is, maar opleidingen kunnen
op basis van de conclusies op onderdelen wellicht (nog)
scherpere keuzes maken. Voor het ontwikkelen van

- Bereiden we studenten tegen de achtergrond van relevante
functies als klantmanager en adviseur Werk in voldoende
mate voor op het begeleiden van cliënten bij re-integratie
naar werk?
- Welke route, tijdens en na de opleiding, raden we
studenten aan die – uiteindelijk - geïnteresseerd zijn in een
functie binnen de reclassering?
- Spelen we in op ontwikkelingen in het zorgdomein, of is dit
in onze context (gelet studentaantallen, bestaande aanbod
minoren en specialisaties, regio) te weinig relevant?

36

Bij bewindvoerder is minder zeker dan bij de andere genoemde functies of SJD echt de voornaamste toeleverende opleiding is. In
ieder geval is SJD één van de voornaamste toeleveranciers.
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specialisaties en minoren die gericht zijn op functies met een relatief beperkte omvang (in fte), is
afstemming tussen opleidingen, via het LOO, nuttig.
Trends en ontwikkelingen
Aanvullend op het hiervoor geschetste algemene beeld, is in hoofdstuk 3 voor de verschillende SJDfuncties een beeld geschetst van belangrijke aspecten van de praktijk, alsmede relevante inhoudelijke
ontwikkelingen. Deze beïnvloeden de beroepspraktijk en kunnen in curricula aandacht krijgen. Hierna
bespreken we een drietal belangrijke ontwikkelingen die voor verschillende SJD-functies relevant zijn.
Vervolgens gaan we nog apart in op de drie thema’s waarvoor in dit onderzoek bijzondere aandacht
bestond: certificering, digitalisering en onderzoekend vermogen. Voor overige ontwikkelingen, met
betrekking tot de inhoud van functies, wordt verwezen naar de behandeling in hoofdstuk 3.
Een ontwikkeling die logischerwijs door zeer veel geïnterviewden werd genoemd, zijn de gevolgen van de
decentralisaties. Enerzijds stellen deze decentralisaties gemeenten nog voor grote (financiële)
problemen. Anderzijds bevorderen zij wel, alhoewel op veel terreinen nog niet voldoende succesvol, een
integrale benadering en betere samenwerking tussen verschillende hulp- en dienstverleners. Van
klantmanagers en andere sociaaljuridische professionals in de gemeentelijke praktijk, wordt in
toenemende mate verwacht dat zij de cliënt centraal stellen en diens problematiek integraal benaderen
(zie ook hierna). Voor professionals betekent dat er (nog) meer kennis van de sociale kaart en de
(on)mogelijkheden van andere hulp- en dienstverleners gevraagd wordt, in combinatie met betere
onderlinge afstemming. Dit stelt hoge eisen aan de professionaliteit van SJD’ers. Een aanbeveling voor
opleidingen is om te evalueren of aan deze ontwikkeling(en) in het curriculum al voldoende aandacht
wordt besteed.
Een gerelateerde ontwikkeling is de beweging naar meer maatwerk in functies die gericht zijn op het
ondersteunen van mensen naar werk. Deze beweging kan in een breder perspectief worden geduid als
de beweging naar een meer responsieve overheid. Het is mogelijk dat deze beweging, door de gevolgen
van de coronacrisis (hogere werkloosheid en een focus op kansrijke werkzoekenden), tijdelijk minder
sterk zal zijn. Ook dan lijkt het thema, mede omdat wetgeving de bevoegdheden en mogelijkheden op dit
gebied waarschijnlijk zal uitbreiden, echter blijvend relevant en brengt het voor professionals in de praktijk
uitdagingen en dilemma’s met zich mee. De beweging naar maatwerk maakt de uitvoering complexer.
Voor professionals kan dit betekenen dat het werk interessanter wordt. Maatwerk doet een groter beroep
op gespreksvaardigheden en op het vermogen tot ‘dubbele reflectie’: hoe handelde ik zelf en wat was het
effect daarvan op de cliënt? De praktijk is op dit punt echter nog verre uitgekristalliseerd. Er kunnen bij
het leveren van maatwerk reële spanningen optreden met het gelijkheidsbeginsel, die voor ethische en
juridische dilemma’s zorgen. Dit aspect verdient, nu hier in de uitvoeringspraktijk meer de nadruk op
wordt gelegd, ook vanuit wetenschappelijk perspectief aandacht. Een aanbeveling voor opleidingen is
om te bezien of aan deze ontwikkeling, en de hieraan verbonden uitdagingen, kansen en knelpunten, al
voldoende aandacht wordt besteed. Het landelijk opleidingsoverleg kan, bijvoorbeeld via de aan
opleidingen verbonden lectoraten, ook bevorderen dat op deze punten meer onderzoek plaatsvindt.
Binnen de praktijk van dienstverlening aan personen met schuldenproblematiek, ten slotte, is de
aandacht voor de psychologische gevolgen van schaarste en armoede, en de impact die dit heeft op
dienstverlening, een belangrijk thema. Dit kan worden geduid als onderdeel van het bredere streven om
zoveel mogelijk ‘evidence based’ te werken. Wanneer dienstverlening met deze aspecten adequaat
rekening houdt, wordt de kans op succes immers vergroot. Ook deze ontwikkeling maakt dat een
benadering op maat belangrijker wordt en dat meer gevraagd wordt van de agogische vaardigheden van
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professionals die diensten verlening rondom schulden (schuldhulpverleners, bewindvoerders).
Schuldenproblematiek speelt echter bij een belangrijk deel van de cliëntendoelgroep van SJD”ers een rol.
Ook de klantmanager of sociaal raadsvrouw dient zich derhalve bewust te zijn van de nadelige impact die
dit kan hebben op het functioneren van cliënten. Inzicht in deze thematiek is derhalve voor veel SJDfuncties relevant. De aanbeveling voor opleidingen is om aan deze thematiek voldoende aandacht te
besteden en de agogische vaardigheden van studenten (oplossingsgericht coachen en motiverende
gespreksvoering) te versterken.
Drie thema’s: certificering,
Naast oog voor algemene ontwikkelingen, bestond in het onderzoek bijzondere aandacht voor een
drietal thema’s: certificering, digitalisering en onderzoekend vermogen:
1. Certificering
In de SJD-praktijk (§ 3.4.2) bestaat een veelheid aan certificeringen en registraties, veelal opgezet vanuit
beroepsverenigingen of brancheorganisaties. In sommige sectoren van de SJD-praktijk, zoals
bewindvoering, is hierdoor sprake van een onoverzichtelijk beeld.
Het merendeel van de certificeringen heeft een vrijwillig en kwaliteitsbevorderend karakter. Op basis van
het onderzoek zijn er geen bewegingen naar certificeringen geïdentificeerd die voor de
arbeidsmarktpositie van het SJD’ers bedreigend zouden kunnen zijn. Desalniettemin is een aanbeveling
om deze ontwikkelingen vanuit het LOO te blijven volgen. Een bevinding is dat er bij alle geïnterviewde
(vertegenwoordigers van) branche- en beroepsorganisaties bereidheid is om intensief mee te denken met
opleidingen, om de aansluiting tussen opleiding en beroepspraktijk te borgen.
2. Digitalisering
Digitalisering heeft op vele niveaus en gebieden van de SJD-praktijk impact. SJD’ers zijn in de praktijk
vooral gebruikers van digitale toepassingen en hebben voor hun werk daarom geen hoogspecialistische
ICT-kennis en -vaardigheden nodig. Goed ontwikkelde digitale vaardigheden ten aanzien van
veelgebruikte kantoorsoftware (zoals MS Office-toepassingen) en beroepsspecifieke software
(bijvoorbeeld cliëntsystemen op het gebied van schuldhulpverlening of de Participatiewet) zorgen echter
wel voor het, in een rol als gebruiker, effectiever functioneren als professional. Voor een goed begrip van
(ontwikkelingen in) de beroepspraktijk is het verder verstandig om te borgen dat studenten basiskennis
hebben van de digitale organisatie van de overheid, bekend zijn met de mogelijkheden van digitale
ondersteuning van sociaal-juridische dienstverlening en, omdat de ontwikkelingen op dit terrein de
komende jaren sterk zullen toenemen, in staat en gemotiveerd zijn om digitale ontwikkelingen te volgen
en te duiden. Hiertoe werden de volgende aanbevelingen geformuleerd (§ 3.4.3):
−

Bevorder (een professionele mentaliteit ten aanzien van) digitale vaardigheden bij studenten;

−

Bevorder kennis en inzicht m.b.t. stand van zaken digitalisering in het SJD-werkveld en voor- en
nadelen van digitale ontwikkelingen (digitale infrastructuur overheid, inzet van algoritmen bij
besluitvorming, datagedreven werken, toegankelijkheid van digitale dienstverlening);

−

Besteed, waar relevant, aandacht aan digitale tools die ingezet worden in de praktijk rondom
sociaal juridische dienstverlening;

−

Bevorder voorts een realistisch beeld van de mogelijkheden en beperkingen van (digitale)
uitwisseling van gegevens binnen het kader van de AVG.
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3. Onderzoekend vermogen
Op basis van de bevindingen, kan als aanbeveling voor opleidingen gelden de rol van onderzoekend
vermogen te expliciteren en af te stemmen op hetgeen organisaties in de beroepspraktijk belangrijk
vinden. Dit kan worden samengevat als (§ 3.4.3):
−

Het bezitten van professionele nieuwsgierigheid, een kritisch-constructieve beroepshouding en
het vermogen om vanuit verschillende perspectieven op het eigen handelen te kunnen
reflecteren.

−

Het hebben van basiskennis van principes van onderzoek, inhoudelijke belangstelling voor
resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar (aspecten van) de SJD-beroepspraktijk.

−

In staat zijn om eenvoudige onderzoeken te verrichten ter verbetering of monitoring van de
kwaliteit van dienstverlening en hiertoe te beschikken over basisvaardigheden ten aanzien van
dataverzameling en analyse, alsmede de vaardigheid om dergelijke onderzoeken op hun waarde
te schatten.

Uit het voorgaande vloeien voor opleidingen verschillende mogelijkheden voort om het curriculum en de
aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt verder te verbeteren. Een laatste aanbeveling voor
opleidingen is om (nog) meer aandacht te besteden aan de schriftelijke taalvaardigheden van studenten.
Dit punt kwam in vrijwel alle interviews naar voren, zowel gevraagd als ongevraagd. Deze boodschap is
daarmee dermate eenduidig dat zij niet genegeerd moet worden. Op dit punt is verbetering derhalve
noodzakelijk, in aanvulling op de hiervoor al genoemde verbetermogelijkheden. Desondanks is het
algemene beeld dat organisaties in veel opzichten positief zijn over de kennis en vaardigheden die
SJD’ers met zich meebrengen. Daarmee voldoen opleidingen in hoge mate aan de verwachtingen van de
SJD-beroepspraktijk.
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BIJLAGE 1: OVERZICHT DEELNEMENDE ORGANISATIES
1. Beroepsvereniging voor Klantmanagers/ SAM
2. Beschermingsbewindkantoor Nederland
3. Bureau Sociaal Raadslieden, Den Haag
4. De Bewindvoerster Veendam
5. DIVOSA
6. Gemeente Amsterdam, afdeling Budget Inkomensbeheer Bijzondere Doelgroepen.
7. Gemeente Amsterdam, afdeling Leerplicht
8. Gemeente Amsterdam, carrièrecentrum
9. Gemeente Amsterdam, programma Huisvesting kwetsbare groepen
10. Gemeente Amersfoort, afdeling Werk, Inkomen en Zorg
11. Gemeente Groningen, Dienst Sociale Zaken en Werk
12. Gemeente Leiden, Dienst Werk en Inkomen
13. Hanzehogeschool Groningen, lectoraat Arbeidsparticipatie
14. Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Armoede Interventies
15. Juridisch Loket, Amsterdam / Zaandam / Haarlem / Alkmaar / Almere / Lelystad
16. Kredietbank Rotterdam
17. Lectoraat Armoede Interventies, Hogeschool Van Amsterdam
18. Lectoraat Arbeidsparticipatie, Hanzehogeschool Groningen
19. Leger des Heils
20. NVVK
21. OBIN
22. Penitentiaire Inrichting Ter Apel
23. PLAN-groep
24. Portaal, Utrecht
25. Reclassering Nederland, regio Noord-West
26. Reclassering Nederland, regio Zuid-West
27. Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland
28. Sociaal Werk Nederland
29. Stichting CAV
30. Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam
31. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies
32. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, afdeling Werk
33. Vluchtelingenwerk Nederland
34. Woningcorporatie Ons Doel
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BIJLAGE 2: INTERVIEWAGENDA
1. Toelichting op onderzoek en verwerking data
2. Aantal functies relevant voor SJD’ers (waarbij een SJD-opleiding bovenaan in de functie-eisen zou
staan) binnen eigen organisatie respondent en gegevens/schatting over werkveld respondent.
Werkwijze:
• Stel de ‘onder de tram-vraag’: Als er morgen medewerkers binnen de organisatie moeten worden
vervangen, bij welke vacatureteksten wordt SJD dan genoemd als de (of één van de)
voorkeursopleiding(en)? Dit noemen we SJD-functies.
•

In welke mate hebben de medewerkers die deze SJD-functies vervullen nu ook al een SJDachtergrond? (NB: dit kan verschillen van vorige vraag. In vorige arbeidsmarktonderzoek is
vastgesteld dat o.a. klantmanager en schuldhulpverlener lijken te SJD’iseren. In de praktijk
kunnen bestaande medewerkers een variëteit aan achtergronden hebben, maar voor nieuwe
medewerkers kan een andere voorkeur gelden).

•

Vraag zowel naar het aantal fte van deze SJD-functies binnen de organisatie, als het aantal
werkzame personen (part-time factor)..

•

Vraag naar de functieprofielen van deze functies.

•

Hoe schat de respondent de werkgelegenheid bij vergelijkbare organisaties? Doel: verkrijgen
landelijk beeld.

3. Beeld (maatschappelijke, professionele, organisatorische) ontwikkelingen binnen organisatie en
werkveld respondent, nu en in nabije toekomst (max. vijf jaar)
4. Consequenties van deze ontwikkelingen voor eigen organisatie respondent en in verlengde daarvan de
SJD-er (toegespitst op organisatie en context respondent), o.a.:
a: Decentralisatie sociaal domein
b: Herziening gesubsidieerde rechtsbijstand
c: Opkomst certificering/ registratie/ kwaliteitseisen beroepsbeoefenaren
NB: bijvoorbeeld registratie jeugd- en gezinsprofessionals, kwaliteitseisen bewindvoerders
en curatoren.
d: Informatisering/digitalisering
e: Internationalisering/diversiteit
5. Betekenis van deze ontwikkelingen voor kennis en vaardigheden waarover de SJD-er dient te
beschikken, mate waarin opleidingen SJD daarin slagen.
• Ten behoeve van lopende discussie binnen LOO en beroepsprofiel, in ieder geval doorvragen op
informatisering/ digitalisering:
a: Met welke geautomatiseerde systemen werken SJD’ers in de praktijk?
b: Wat wordt er verwacht qua digitale kennis en vaardigheden? In welke mate voldoen alumni
hieraan? Wensen en verwachtingen werkgevers?
6. Belang dat organisatie hecht aan onderzoekende vermogen SJD-er.
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•

Voorbeelden van situaties waarin een SJD'er onderzoekend vermogen aan de dag moet leggen,
kleine onderzoekklussen heeft

7. Welke beroepsproducten stelt een SJD-er in de functies binnen de organisatie op?
•

Vraag zoveel mogelijk naar concrete voorbeelden.

8. Behoefte aan bij- en nascholing, deeltijd- en masteropleidingen
9. Visie op verhouding SJD tot andere opleidingen, zoals HBO-Rechten en Social work
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