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‘Decentralisaties 
                 zijn goed, 
    onder de juiste 
        voorwaarden’

WETHOUDER ANDRÉE VAN ES:
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razend moeilijke groep waarvoor UWV veel deskundig-
heid en netwerken heeft opgebouwd waardoor mensen 
aan het werk zijn gekomen. Ik moet er niet aan denken 
dat diezelfde jonggehandicapten onder de Participatiewet 
geen recht meer hebben op een uitkering of op onder-
steuning.”
De decentralisaties zijn enorm ingewikkeld, vindt Van 
Es. Té ingewikkeld misschien? Staat de uitvoering niet 
voor een mission impossible? Nee, stelt ze. Als maar aan de 
noodzakelijke randvoorwaarden wordt voldaan. De eerste 
is geld. De tweede: voldoende tijd om de veranderingen 
door te voeren. “Nogmaals, de basisgedachten zijn mooi. 
Niet iedereen een ander etiket opplakken. Mensen niet 
hun hele leven, soms van jongs af aan, in een uitkering 
laten zitten. Maar we hebben als gemeente wel de ere-
plicht om mensen aan het werk te helpen.”

HULPVERLENING
Naast tijd en geld is er een derde randvoorwaarde om tot 
een succesvolle uitvoering van de drie decentralisaties te 
komen. Meer gemeentelijke samenwerking. Daarbij staat 
Van Es het niveau van de 35 arbeidsmarktregio’s voor 
ogen. Dat er bestuurlijk wordt samengewerkt op regio-
niveau is volgens de wethouder geen enkele belemme-
ring om kleinschaligere uitvoeringsteams te vormen. “In 
Amsterdam zijn we er na uitgebreide analyse op uitge-
komen om 22 wijkteams te vormen; dat is voor ons de 
goede schaal. De Dienst Werk en Inkomen gaat volledig 
meedraaien in die wijkteams. De winst zit daar waar er 
samenloop is. Veel gezinnen die met Jeugdzorg te maken 
krijgen of die WMO-voorzieningen gebruiken, komen 
ook voor in het bijstandsbestand. Daarop moeten we de 
wijkteams inzetten, waarbij DWI een belangrijke rol kan 

 “H
et uitgangspunt dat zo veel mo-
gelijk mensen meedoen vind ik 
heel goed. En door de samen-
hang tussen de decentralisaties 
kunnen allerlei verbindingen ge-
legd worden, bijvoorbeeld tussen 
betaald werk en dagbesteding. 

Dat komt de mensen ten goede.” Wethouder Andrée 
van Es is blij met de Participatiewet en is overtuigd van 
de meerwaarde die gemeenten kunnen leveren. “Maar”, 
voegt zij daar nadrukkelijk aan toe, “er is te weinig geld. 
We hebben in Amsterdam alles doorgerekend en moeten 
concluderen: met het budget dat het kabinet beschikbaar 
stelt, redden we het niet. Bij lange na niet. Decentralisa-
tie is een goede beweging, maar mag er niet toe leiden 
dat mensen voortaan achter de geraniums zitten.”

EREPLICHT
Hoeveel bezuinigingen kunnen gemeenten verwerken 
voordat ze zeggen: ‘Dit kunnen we niet waarmaken’? Zo 
ver is het nog niet, zegt Van Es. “In de tijd van de Wet 
werken naar vermogen bleek het toenmalige kabinet zo 
doof voor het verhaal van gemeenten dat de VNG het 
bestuursakkoord ter discussie stelde. We zijn nu in on-
derhandeling met het kabinet, dus het kan de goede kant 
opgaan. Er moet echter wel duidelijkheid komen. Dat 
kan betekenen dat je als lokaal bestuurder naar eer en ge-
weten moet zeggen: ‘Met dit budget kunnen we niet alle 
burgers optimaal bedienen, we moeten keuzes maken 
wie wel wordt geholpen en wie niet’. Dat zou bijzonder 
oneerlijk zijn tegenover bepaalde groepen. Daarbij heb ik 
geen enkele behoefte aan principiële discussies over wie 
over welke doelgroep gaat. Neem de Wajong. Dat is een >

Andrée van Es (GroenLinks) is sinds 2010 
wethouder in Amsterdam, met onder meer 
werk, inkomen en participatie in haar 
portefeuille. Daarnaast is zij voorzitter van de 
Werkkamer, het overleg van sociale partners 
en VNG. De Werkkamer is afgelopen zomer 
begonnen om vorm te geven aan afspraken 
uit het sociaal akkoord. Hoe vordert dat? En 
hoe gaat Amsterdam de uitvoering van de drie 
decentralisaties inrichten? 
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spelen. Want het naar werk leiden van vader of moeder 
zou best eens een goede oplossing kunnen zijn voor die 
gezinnen. De inzet van wijkteams wil overigens niet zeg-
gen dat alles op wijkniveau moet worden afgehandeld. 
Integendeel. We moeten mensen niet opsluiten in hun 
wijk. Als ze werk zoeken, moeten ze juist verder kijken. 
Een uitkeringsintake kun je ook beter op stadsniveau 
houden.”
Vreest Van Es niet dat de wijkteams hun eigen vraag ge-
nereren doordat ze te veel een hulpverleningsbenadering 
kiezen, daar waar de sociale diensten juist de beweging 
maken om de nadruk te leggen op activering en werk? 
De wethouder laat daarover geen twijfel bestaan: “Nee. 
Ook rond de WMO houden we eigen kracht-conferenties 
zodat mensen zelf in actie komen en hun netwerk gaan 
inzetten. Dat werkt. De wijkteams zetten mensen in hun 
kracht. Ze staan niet in een passief makende hulpverle-
ningsstand.”

WERKBEDRIJVEN
De Werkkamer is het nieuwe bestuurlijke overlegorgaan 
van de Stichting van de Arbeid en de VNG. In het sociaal 
akkoord werd duidelijk dat het kabinet 35 regionale 
werkbedrijven voorziet die de brug vormen tussen men-
sen met een arbeidsbeperking en de 125 duizend extra 
banen die private en publieke werkgevers de komende 

jaren voor hen inruimen. In de Werkkamer wordt onder 
andere besproken hoe deze werkbedrijven eruit moeten 
gaan zien. 
Over haar voorzitterschap van de Werkkamer zegt Van 
Es: “Het is interessant en boeiend, maar niet mak-
kelijk. Ik hou mijn focus scherp op het doel: banen en 
voorzieningen voor grote groepen mensen. Daar beleef 
ik wel groot plezier aan.” Over het tijdstip waarop we 
meer te horen krijgen over de precieze gedaante van het 
regionaal werkbedrijf, wil ze niet veel kwijt. De bedoeling 
is dat vóór de Kamerbehandeling van de Participatiewet 
meer duidelijkheid komt, in de vorm van een kader. Die 
Kamerbehandeling start waarschijnlijk in december.
Gemeenten zitten ondertussen niet stil. Vele zijn bezig 
met eigen plannen voor een al dan niet regionaal werk-
bedrijf. “Dat is helemaal niet slecht. Er is alle belang 
bij regionale initiatieven en daar is ook ruimte voor. 
Bovendien lijkt 1 januari 2015 nog ver weg, maar nu al 
is te voorzien dat de tijd gaat dringen. Die tijdsdruk is 
nuttig, het veroorzaakt beweging.” Van Es bepleit dat de 
uitvoeringsorganisaties goed worden betrokken bij de 
transities. “Dat is verschrikkelijk belangrijk. Bestuurders 
kunnen veel mooie dingen verzinnen, maar we hebben 
informatie en feedback van de uitvoeringsorganisatie 
keihard nodig. Dat zou nog wel wat beter kunnen.” *

‘ Met het budget van het 
kabinet redden we het 
bij lange na niet’

‘Win aan wendbaarheid’
Cyril Tholen, hoofd beleid van de afdeling Werk, zorg en inkomen, Zoetermeer: “Andrée van Es signaleert terecht dat er nog veel 
onduidelijk is rond de drie grote decentralisaties. Dat maakt het tot een gecompliceerde opgave. De decentralisaties gaan over aantallen 
en wetten, maar toch vooral over mensen. Burgers en professionals reageren op beleidsmaatregelen. Wat hier werkt, zorgt daar voor 
problemen. Eff ecten van instrumenten of gesprekken aan de keukentafel zijn niet te voorzien. Er treden straks allerlei onvoorspelbare 
processen op. De gemeente moet hier in de uitvoering mee om kunnen gaan, door de organisatie veerkrachtig en wendbaar te maken: 
kunnen inspelen op onverwachte zaken, veranderingen snel oppikken, adequaat kunnen reageren op de veelkoppige problematiek in de 
frontlijn. In de praktijk vraagt dat om veel aandacht voor vakmanschap. Om professionals die doen wat werkt en fl exibel kunnen scha-
kelen. Om beleid en uitvoering die dicht tegen elkaar aankruipen en eff ectieve interventies ontwikkelen. Verder wint de gemeente aan 
wendbaarheid door slimme samenwerking. Met partners op de markt, in een publiek-privaat samenwerkingsverband of door de schaal 
van de arbeidsmarktregio te benutten. Die schaal biedt Zoetermeer veerkracht binnen de regio Zuid-Holland Centraal. Door samen te 
werken, overbodige grenzen weg te halen, dubbel werk tegen te gaan, van elkaar te leren en daardoor beter en effi  ciënter te werken. 
Vergelijk de decentralisaties met een tocht in een kano over een wilde rivier: je zet je soms schrap en weet niet altijd wat de volgende 
stroomversnelling gaat brengen. Maar met voldoende wendbaarheid en energie kom je de uitdaging goed door.”


