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dus stuurde ik een open sollicitatie
voor bijstandsconsulent en werd na
het eerste gesprek al aangenomen.
Medio juni 2002 begon ik. Eindelijk
voelde ik me op mijn plaats, en
na vier jaar is dit mijn langst
uitgeoefende functie tot nu toe.
Als belangenbehartiger van uitke-
ringsgerechtigden ontmoet ik uit-
eenlopende mensen. Geen klant
is hetzelfde. Sinds 1 april 2006
ben ik klantmanager: een nieuwe
functie en een uitbreiding van
mijn oude. Kerntaken: zorgen dat
de uitkering betaald wordt en
stappen zetten om uitkeringsge-
rechtigden aan werk te helpen. 
Bij het voorbereiden van uitkerings-
gerechtigden op de arbeidsmarkt,
werk ik samen met een reïntegra-
tiebureau. Dit bureau activeert, 
stimuleert en helpt de klant bij het
zoeken naar geschikte arbeid.”

Henriks werk is echt mensenwerk:
“Emoties zijn onvermijdelijk, maar
ruziemaken doe ik nooit. Ik probeer
als professioneel medewerker,

en communicatie”
Henrik Tijmes (41), klantmanager activering bij Dienst

Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), gemeente Utrecht, vindt 

zichzelf een laatbloeier. Na een reeks opleidingen en beroepen, 

ontdekte hij wat hem echt boeit: helpen van mensen, communicatie,

kennisoverdracht. Henrik formuleert bedachtzaam en zorgvuldig. 

In zijn voorkeuren verraadt zich de bezonken literatuurliefhebber,

in zijn welwillend luisterende houding de hulpverlener. 

“Ik ben meer luisteraar dan prater en moeilijk van mijn stuk 

te brengen; eigenschappen die passen bij deze functie.”

steeds tolerant en beheerst te blijven.
Een keer stond een man tijdens 
het gesprek op en begon met zijn 
vuisten op de muur te bonken. 
Ik zei: ‘dit tolereer ik niet’, en blies
de aftocht. Maar ik vind dat ik boven
zulke dingen moet staan. Dus belde
ik hem diezelfde middag nog op
om te vertellen dat ik dit geen leuke
situatie had gevonden. De man 
reageerde verbaasd, dacht dat hij
zelf had moeten bellen. Ik herinner
me ook een gesprek over fraude,
waarbij de bijstandgerechtigde
steeds agressiever begon uit te val-
len naar mijn collega. Ik beging de
fout, me te mengen in het gesprek:
‘Kan het wat rustiger, u hoeft niet
te schreeuwen.’ Waarna zijn woede
zich op mij richtte! ‘Jij moet je mond
houden’ schreeuwde hij, ‘Je hebt
hier niets mee te maken.’. Het liep
gelukkig met een sisser af.”

Levensverhalen
“Ik zal nooit een ontmoeting 
bewust bekorten als de man of
vrouw me niet zint. Ieder heeft
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Na de basisschool doorliep Henrik
de lagere tuinbouwschool en het
VHBO: “Ik ontdekte dat ik niet
houd van vies worden ‘met de 
voeten in de grond’, laat staan met
mijn handen. Die houden liever
boeken vast. Ik was blij, toen ik na
het avond-VWO Nederlands kon
gaan studeren in Utrecht. Mijn zus-
sen studeerden al in Utrecht, en ik
vond het een mooie studentenstad.
Na het behalen van mijn propedeu-
se Nederlands studeerde ik af bij
Algemene Literatuurwetenschappen,
met als specialisatie Cultuur-
geschiedenis vanaf de Verlichting.
Na mijn afstuderen ging ik werken
in Amsterdam, als ICT-helpdesk-
medewerker bij Elsevier. Weliswaar
een uitgeverij, maar mijn werk was
hoofdzakelijk technisch en na ver-
loop van tijd boeide die technische
kant mij steeds minder. Bovendien
zou ik in het voorjaar van 2002 voor
het eerst vader worden. Ik voelde
mij genoodzaakt werk te zoeken
dichter bij huis. Mensen helpen en
communicatie is mijn rode draad,

“Mijn rode draad: mensen helpen 

Termijn inzending vacatures:
per e-mail 8 dagen voor verschijning 
(woensdag 17.00 uur)

recht op een eerlijk gesprek.
Beweegredenen van mensen om
bijstandsafhankelijk te blijven, zijn
soms onduidelijk. Na lange tijd
raken ze soms gehospitaliseerd en
vertellen hele levensverhalen. 
Of ze zijn gebiologeerd door hun
lichamelijke klachten. Ik leid het
gesprek dan terug naar de kern:
onderzoeken of ze ondanks hun
klachten iets kunnen. Ik mis te
vaak de wil zich uit de bijstand
omhoog te werken. Mensen zou-
den aan hun ontwikkeling moeten
werken en actief werk proberen 
te zoeken. Tegelijkertijd vind ik
straffen uitdelen lastig. Ik doe dat
waar nodig, maar leuk is anders.
Anderzijds tonen bijstandsgerech-
tigden zich vaak dankbaar. Ik
ontving een mooi boeket, toen
een alleenstaande moeder ging
verhuizen en ik niet meer haar 
zaken kon behartigen. Iemand 
anders nodigde mij uit om 
21 maart het Koerdisch Nieuwjaar
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bestuur en management en bent in staat te ondernemen binnen
politiek/bestuurlijke kaders. Je hebt gevoel voor het oppakken van
signalen uit de omgeving en bent een goede netwerker. Je beweegt
je gemakkelijk binnen de organisatie en bent in staat om op een
breed front functionele en persoonlijke contacten te onderhouden en
daarin te investeren. 

Als afdelingshoofd ben je besluitvaardig, heb je ervaring in onderhan-
delingssituaties, kun je kalm en zelfverzekerd omgaan met werkdruk,
weet je effectief te functioneren bij veranderingen in werkomgeving
of organisatiedoelstellingen en ben je samenwerkingsgericht met oog
voor inbreng van belanghebbenden. Je werkt actief en vasthoudend
aan het bereiken van doelen, zonder daarbij in starheid te vervallen.
Gelet op met name de aard van projecten is het van belang dat je
zicht hebt op mogelijkheden in de markt en openstaat voor nieuwe
producten en diensten. Hiervoor is een flexibele werkinstelling vereist
en moet een hoge mate van klantgerichtheid aanwezig zijn om te
anticiperen op wensen en behoeften van klanten en gebruikers. 

Een goede voortgangsbewaking en het daarvoor opstellen van proce-
dures behoort eveneens tot je kwaliteiten. Een initiatiefrijke instelling
–met oog voor wenselijke ontwikkelingen– is van groot belang.
Betrokkenheid en loyaliteit met de organisatie komen tot uiting door
het uitstralen van geloof in de rol van het eigen organisatieonderdeel. 

Leidinggeven
Vanuit een heldere visie op de ontwikkel- en beheertaken van de
afdeling richt je je op het motiveren en stimuleren van medewerkers. Je
coachende rol wordt ingegeven door het willen investeren in de kwali-
teit van het functioneren van de medewerkers. Daarnaast ben je gericht
op de ontwikkeling van medewerkers en in staat om duidelijke feed-
back te geven omtrent het functioneren. Als afdelingshoofd ben je,
vanuit een goed ontwikkeld beoordelingsvermogen en gevoel voor
communicatie, in staat om leiderschap op je te nemen en uit te stralen.
Je stijl van aansturen wordt – vanuit het streven naar het vergroten van
de capaciteiten en zelfstandigheid van medewerkers – gekenmerkt
door het waar mogelijk delegeren van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden. Tegelijkertijd dient er voldoende oog te zijn voor het
toetsen van de voortgang en het opstellen en bewaken van procedures. 

Communicatie
Je bent communicatief zeer vaardig. Naast een goede uitdrukkings-
vaardigheid – waardoor je in staat bent om je visie en ideeën helder
te presenteren – beschik je tevens over een ‘luisterend oor’ zodat je
informatie op een juiste wijze weet in te schatten en analyseren.
Specifieke aandacht wordt gevraagd voor de wijze waarop je op het
terrein van ICT vanuit een technische invalshoek een vertaling kunt
geven naar sturing op de ontwikkeltaken van de afdeling. Ook is het
van belang dat je actief kunt ‘netwerken’ binnen en buiten de organi-
satie. Je bent voorzitter van c.q. deelnemer aan diverse overlegvormen
binnen en buiten de afdeling en treedt op als adviseur in periodiek
overleg met de portefeuillehouder uit het college van burgemeester
en wethouders. 

Ons aanbod:
Salaris en aanstelling zijn afhankelijk van opleiding en ervaring. Als je
voldoet aan de gestelde functie-eisen kunnen wij je inschalen in
schaal 13. Het salaris is maximaal € 5.132,00 bruto per maand bij een
fulltime dienstverband.

Naast het genoemde salaris heeft de gemeente Houten uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden,
reiskostenvergoeding woning-werk, betaald ouderschapsverlof,
bijdrage kinderopvang, spaarloonregeling en studiemogelijkheden.

Wil je meer informatie?
Informatie over de functie wordt gegeven door René Kelder,
personeelsadviseur, telefoonnummer (030) 63 92 717.

Je sollicitatie:
Je kunt je brief en CV vóór 3 juli 2006 mailen naar
gemeentehuis@houten.nl. Ook kun je je brief en CV via de post naar
ons sturen ter attentie van Burgemeester en wethouders van Houten,
postbus 30, 3990 DA Houten onder vermelding van vacaturenummer
2006-08-INF.

Wij zijn voornemens de sollicitatie gesprekken te voeren in week 27/28.
Een persoonsonderzoek zal deel uitmaken van de selectieprocedure.
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te bezoeken, uitbundig gevierd met zang en dans. Bijzonder vrien-
delijk, maar toch sloeg ik het af. Na overleg zag ik in, dat een klant-
manager werk en privé moet scheiden. Belangenverstrengeling kan
je erg kwetsbaar maken.
Of ik dit over tien jaar nog doe? Geen idee. Misschien ga ik een les-
bevoegdheid halen, om op middelbare scholen les te kunnen geven
in Nederlandse literatuur. Vroeger gaf ik freelance Nederlandse les
aan Turken en Zuid-Afrikanen. Erg leuk, ik zoek op termijn een ver-
volg naast mijn huidige werk. Allereerst heb ik het hier naar mijn zin.
Als klantmanager geniet ik van de contacten, en kan ik mijn commu-
nicatieve vaardigheden uitbreiden. Verder staat mijn hoofd nu toch
niet naar opleidingen: ik ben vader van twee kleine kinderen en we
hebben net ons eerste huis gekocht.” 
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Onvervreemdbaar
Dit wordt ons niet ontnomen: lezen 
en ademloos het blad omslaan, 
ver van de dagelijksheid vandaan. 
Die lezen mogen eenzaam wezen. 
Zij waren het van kinds af aan. 
Hen wenkt een wereld waar de groten, 
de tijdelozen, voortbestaan. 
Tot wie wij kleinen mogen gaan; 
de enigen die ons nooit verstoten.

(Ida Gerhardt)


