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Vertrouwen. Het loopt als een rode draad door de 

loopbaan van directeur UWV werkbedrijf Tof Thissen. 

‘Als je mensen vertrouwen schenkt, levert dat heel veel 

op. Veel meer dan wanneer je alleen maar verplichtin-

gen oplegt. Ik pleit er dan ook voor dat we als overheid 

de shift maken van boeman naar bondgenoot.’

Het is in de jaren ’90 dat Tof in Roermond als coördina-

tor werkt met jongeren die in de problemen zitten, die 

schulden hebben en het meestal thuis zwaar hebben. 

Door het bieden van structuur en het observeren van hun 

talenten, worden de jongeren gestimuleerd een zinvolle 

invulling van hun leven te vinden. ‘Aan een van die jongens 

vroeg ik om voor mij drie opruimboxen te timmeren. 

Ik had gezien dat hij dat goed kon. Toen hij ze af had, 

kwam hij ze heel bedeesd afleveren in mijn kantoor. Ik 

complimenteerde hem en gaf hem 15 gulden. “Die moet 

je aan Frits geven”, zei ik erbij. Frits was de groepsleider. 

Die kwam later stomverbaasd naar me toe – hij had de 

15 gulden netjes gekregen en dat had hij niet verwacht 

– die jongens waren doorgaans geen lieverdjes. Ik legde 

hem uit dat ik al veel vaker had gemerkt dat wanneer je 

vertrouwen geeft, je vertrouwen terugkrijgt. Dat principe 

heb ik mijn hele loopbaan met me meegenomen. Tot op 

de dag van vandaag, als directeur van het UWV werkbe-

drijf. Ik ben in al die jaren zelden teleurgesteld in mensen. 

Mensen lopen vaak zelfs een beetje harder als ze gezien 

worden. En die enkele keer dat het wel fout gaat? Het 

weegt niet op tegen de winst van een vertrouwensband 

met de mensen die voor me werken of voor wie wij 

werken. Collega’s bij het UWV zeggen weleens: we hebben 

ons kunnen ontwikkelen doordat jij ons niet vastpint op 

de regeltjes. Noem het naïef. Maar ik ben liever naïef dan 

achterdochtig.’

 

B A L A N S  T U S S E N  V E R T R O U W E N  E N B A L A N S  T U S S E N  V E R T R O U W E N  E N 
R E C H T V A A R D I G H E I DR E C H T V A A R D I G H E I D
In zijn eigen UWV, dat als maatschappelijke opdracht 

heeft om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen op niveau 

kunnen meedraaien in de maatschappij, is het dossier over 

fraude met WW-uitkeringen door Poolse arbeidsmigran-

ten een voorbeeld van de lastige balans tussen vertrouwen 

en rechtvaardigheid. ‘Die zaak bracht ons natuurlijk enorm 

in verlegenheid. Dat Polen met een redelijk riante Neder-

landse uitkering in hun thuisland gingen wonen zonder 

te werken en hun sollicitatieplicht niet nakwamen. Het 

ministerie dóók op het UWV met een hijgende politiek in 

zijn nek. Dat was het moment dat het beeld kantelde. We 

moesten uitstralen: ze zijn niet te vertrouwen. Begrijpelijk 

misschien, maar ik heb daar moeite mee. Zeker als je ziet 

dat het om een heel kleine groep gaat. Natuurlijk moet je 

die streng aanpakken. Maar let wel op dat je niet iets veel 

kostbaarders weggooit: de relatie met de mensen voor wie 

jij zorgdraagt.’ 

Tof aarzelt even en vertelt dan: ‘Een van onze zoons is 

twaalf jaar lang verslaafd geweest. Een intens verdrieti-

ge periode, waarin onze band enorm op de proef werd 

gesteld. Toch bleef ik uitgaan van vertrouwen. Nu is hij al 

zeven jaar in herstel en eigenaar van een zorginstelling 

voor verslaafden. Laatst zei hij tegen me: “Wat me erg 

heeft geholpen, is dat jullie in mij bleven geloven.” Dat was 

een bevestiging dat de aanpak die we kozen de juiste was, 

al was die niet altijd eenvoudig.’ 

Vertrouwen schenken is niet altijd gemakkelijk. ‘Want 

wat ís vertrouwen? In elk geval niet overal maar ‘ja’ op 

zeggen. Ik heb bij het UWV een keer te maken gehad met 

een iemand die zich vastketende aan ons hek omdat hij 

vond dat hij recht had op een Wajong-uitkering. Dat was 

natuurlijk niet prettig –. Het gaat er op die momenten om 

dat je ook gezagvol ‘nee’ kunt zeggen terwijl je iemand 

wel probeert te zien, te horen en te helpen. Dat zijn onze 3 

G’s van ‘gezien, gehoord en geholpen’ worden.’

K I J K E N  N A A R  W AT  W É L  K A NK I J K E N  N A A R  W AT  W É L  K A N
Hoe zich dat praktisch vertaalt? ‘Bijvoorbeeld in onze 

maatwerkplaats. Daar kijken we naar de capaciteit en 

professionele mogelijkheden van mensen. Naar wat er 

wél kan, in plaats van wat er niet kan. Als je het maar goed 

motiveert dan kun je best afwijken van de regels, is mijn 



ervaring. Dat vraagt wel om het commitment van bestuur-

ders. Ik lardeer heel veel van mijn werk met persoonlijke 

verhalen, om te blijven onderstrepen: dit kan toch niet 

de bedoeling zijn? Ik hoop dat mensen in de organisatie 

dat zien, en dat ze het omhoog brengen wanneer ze shit 

zien. Echt, je kunt beter nú de shit omhoog brengen dan 

het laten groeien. En dan denk ik natuurlijk meteen weer 

aan de Belastingdienst, waar zo lang met een verkeerd 

mensbeeld is gewerkt. Wat daar ook misging is de zelfre-

flectie van betrokkenen. Je moet in staat zijn om kritisch te 

zijn op je eigen bijdrage en rol. Nou, in de Toeslagenaffaire 

is gebleken dat de Tweede Kamer dat absoluut niet lukt. 

Toch moet dat. Ook al schuurt het: organiseer tegenspraak.’

Het is Tof, die jarenlang een prominente rol binnen Groen-

Links vervulde, nog altijd een raadsel waarom de Toesla-

genaffaire nauwelijks een issue was bij de verkiezingen. 

‘Dat verbaast me van kiezers, maar ik reken het in de eerste 

plaats de politiek aan. Beeldvorming is er belangrijker dan 

inhoud. Ambtenaren zijn harder bezig om hun minister 

overeind te houden dan de samenleving. Ondertussen 

krijgen publieke dienstverleners van ministeries de ene 

oekaze na de andere: jullie moeten dit, jullie moeten dat. 

Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Zij zitten in hun 

Haagse bubbel, terwijl publieke dienstverleners, zoals uit-

voeringsorganisaties en gemeenten, het werkelijke contact 

hebben met mensen. Mensen die ik trouwens zie als onze 

opdrachtgevers. Want zo is het wel: burgers zijn eigenaar 

van de overheid. En wij zijn hun bondgenoot. Dát moeten 

we uitstralen, en dat wordt maar zelden goed begrepen 

door politici die alleen de Haagse werkelijkheid kennen.’

N I E T  I N  D E  M A C H I N E K A M E R  G A A N  S TA A NN I E T  I N  D E  M A C H I N E K A M E R  G A A N  S TA A N
Het stoort Tof dat ambtenaren en politiek zich vanuit 

de ‘Haagse bubbel’ zoveel bemoeien met het werk van 

publieke dienstverleners. ‘Ze moeten meer vertrouwen 

hebben dat wij doen wat werkt en niet in onze machineka-

mer gaan staan. Ik heb ze liever op het dek. Dan kan ik met 

ze praten, zonder dat ze het stuur van ons overnemen. Na-

tuurlijk mogen ze op werkbezoek komen, graag zelfs. Maak 

daar tijd voor. Dan zie je zelf waar het over gaat. En kijk ook 

buiten de Randstad. Ambtenaren zitten veel te veel in hun 

eigen kringetje. Je zag het toen mijn ooms, mijnwerkers in 

Zuid-Limburg, totaal in de steek werden gelaten door de 

politiek. Je ziet het nu nog steeds, in Groningen.’ 

Er zijn lichtpuntjes, zegt Tof. ‘Het besef dringt door dat er 

iets moet veranderen, dat zie ik. Alle partijen, alle ambte-

naren proberen te kantelen naar de vraag van de burger. 

Maar eenvoudig is dat niet. En wat niet helpt is dat we 

gemeenten, die dicht bij die burger staan, met steeds 

F OTO :  M I I K E  C H A I

"Het gaat erom dat 
je ook gezagvol ‘nee’ 
kunt zeggen, terwijl 
je iemand wel 
probeert te zien, te 
horen en te helpen"



zwaardere verantwoordelijkheden opzadelen. Dat is lastig 

hoor, want van raadsleden in pakweg Roermond, Sit-

tard-Geleen of Zutphen kun je helemaal niet vragen of ze 

de boel even gemanaged krijgen.’

Wat helpt is als mensen buikpijn mogen hebben van 

een dossier en dat bespreekbaar kunnen maken, denkt 

Tof. ‘Je kwetsbaar opstellen. Dat doe ik zelf al jaren. Als 

iets niet goed voelt, dan maak ik er werk van. Ik moet nu 

denken aan het schandaal rondom de vrouwenopvang in 

Maastricht. Daar werd alleen de opvang van de vrouwen 

vergoed. En de kinderen – die er meestal zijn - dan?  Ja, 

die moesten maar ergens anders naartoe. Dat is natuur-

lijk ondenkbaar, maar wél gebeurd. Je voorkomt dit als je 

betrokkenen de kans geeft om aan de bel te trekken als 

het knelt.

A N T I D E M O C R AT I S C H E  K R A C H T E N A N T I D E M O C R AT I S C H E  K R A C H T E N 
V E R K R U I M E L E NV E R K R U I M E L E N
Het vertrouwen tussen samenleving en politiek kan alleen 

hersteld worden als we erin slagen het volk te dienen, zegt 

Tof. ‘Daarvoor zijn de uitvoeringsorganisaties onmisbaar. 

Onze attitude moet zijn: how can I help? En die drie G’s. 

Dat slaat de bodem weg onder wantrouwen, het ontman-

telt de voedingsbodem voor onverdraagzaamheid. Ja, dat 

is belangrijk. Ik ben voor het UWV pas tevreden als iedere 

werknemer geïnternaliseerd heeft dat wij dienstbaar zijn 

aan de burger. Niemand wordt geboren met de wens om 

chronisch ziek te worden. Je mag uitgaan van vertrouwen. 

Met die grondhouding ben ik ervan overtuigd dat je en 

passant antidemocratische krachten in de samenleving 

verkruimelt.’

F OTO :  R AW P I X E L


