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Het Sociaal Akkoord introduceerde de regionale werkbedrijven. Zij zijn de 
schakel tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking, zo valt te 
lezen in het ontwerp van de Participatiewet. Het is aan de Werkkamer om 
taken en vorm van het regionaal werkbedrijf te formuleren. Dat heeft tot op 
heden niet geleid tot duidelijkheid. Alle reden voor Sprank om eens navraag 
te doen bij gemeenten, werkgevers en vakbeweging.
TEKST: PETER VAN EEKERT

 “L
aten we eerlijk zijn: het realiseren 
van een inclusieve arbeidsmarkt 
met kansen voor mensen met 
een arbeidsbeperking is nog 
onvoldoende gelukt. Dat is de 

achtergrond voor de afspraak in het Sociaal 
Akkoord over het oprichten van de 35 
werkbedrijven”, zegt Peter Wiechmann. 
“Dit ook in het licht van het afsluiten van 
de Sociale Werkvoorziening, waarmee op 
termijn 70.000 arbeidsplaatsen verval-
len. Bovendien moeten Wajongers die bij 
herbeoordeling arbeidsvermogen blijken te 
hebben aan het werk. Dat gaat niet vanzelf. 
Daarom moeten we een nieuwe, praktische 
infrastructuur bouwen met alle betrokken 
partijen.”

TAKEN EN WERKWIJZE
‘Praktisch’ is voor allen een sleutelwoord. 
Jan Mathies: “We hebben geen behoefte aan 
een extra bestuurslaag. Het werkbedrijf is 
vooral een overlegtafel en een netwerkstruc-
tuur. Ze moeten wel een kader meekrijgen 
waarin taken duidelijk staan omschreven, 
wat een zekere mate van uniformiteit 
betekent. Maar hoe die taken te realiseren 
kan verschillen per regio. Al is het alleen 
maar omdat de regionale arbeidsmarkten 
verschillen.”
“Het regionaal werkbedrijf is een overleg-
platform gericht op actie, niet op praten. De 
kern is: ervaringen delen en goede aanpak-

Gesprek van de dag: 

35 WERK-
BEDRIJVEN

Het regionaal werkbedrijf
Aan het woord:
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ken ontwikkelen”, zegt Stephan Brandligt. 
“Voor mij is het RPA Haaglanden het 
werkbedrijf in onze regio, daar moeten we 
niet iets naast gaan bouwen. Laat de werk-
bedrijven dus voortbouwen op bestaande 
goede samenwerking in de regio’s zoals een 
RPA of een werkgeversservicepunt. Ook 
omdat een goed functionerend netwerk en 
vertrouwen in elkaar enorm belangrijk is.” 
Het werkbedrijf is in de visie van Brandligt 
geen keuringsinstantie die de toegang tot 
voorzieningen bepaalt. “Het is niet goed 
als er beslissingen worden genomen die 
fi nanciële consequenties hebben voor ge-
meenten door partijen die geen fi nancieel 
risico lopen.” Het gebrek aan budget ziet 
Brandligt als een ernstige bedreiging, ook 
voor het functioneren van het werkbedrijf. 
“Iedereen zal met goede intenties aan tafel 
zitten, maar zeker omdat quota en boetes 
dreigen is het gevaar reëel dat partijen zich 
gaan indekken.”
“Tot nu toe is vooral veel gezegd wat het 
regionaal werkbedrijf niet is”, aldus Wiech-
mann. “Geen gebouw met mensen en 
managers, geen fusie van SW-bedrijven tot 
35 nieuwe eenheden. De FNV wil regionale 
samenwerking die meer is dan een bestuur-
lijke praatclub. Het regionaal werkbedrijf 
maakt concrete afspraken over uitvoe-
ringsconstructies zodat de schakelfunctie 
wordt waargemaakt. Het werkbedrijf hoeft 
de uitvoering niet allemaal zelf te doen, 
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Het regionaal werkbedrijf
het is zaak dat de taken worden belegd bij 
partijen, dat regionaal wordt bepaald wie 
waar het voortouw neemt. Dat betekent 
dat het regionaal werkbedrijf niet beperkt 
wordt tot de drie partijen die het bestuurlijk 
trekken, maar dat alle relevante actoren 
meedoen. We willen de zaak opengooien, 
niet afsluiten.”

REGIONALISERING
Mathies is blij met de regionale benadering 
van het Sociaal Akkoord en de Participa-
tiewet, maar ziet ook een spanning. “Veel 
werkgelegenheid is regionaal. Maar we 
hebben ook een ordening in branches en 
sectoren. Daar is en blijft een spanning 
voor werkgevers, ook de kleinere. Als zij 
werknemers hebben uit meerdere gemeen-
ten, kunnen ze met verschillende regels 
te maken hebben. Er is overigens ook bij 
de overheid spanning tussen centraal en 
decentraal, zie hoe Rijk en gemeenten 
acteren in de decentralisaties.” “Ruimte 
voor regionale diff erentiatie is essentieel 
voor het welslagen van de werkbedrijven”, 
aldus Brandligt. “De arbeidsmarkten en de 
bevolkingsopbouw verschillen door het land 
heen. Een uitrol van uniforme werkbedrij-
ven is gedoemd te mislukken.” 
 “Wethouders hameren op gemeentelijke 
beleidsvrijheid, begrijpelijk, maar wij heb-
ben daar weinig mee”, aldus Wiechmann. 
“Er wordt veel gesproken over maatwerk, 

STEPHAN BRANDLIGT JAN MATHIES PETER WIECHMANN

terwijl iedereen weet dat juist maatwerk 
duur is. Ik heb de indruk dat het er bij 
die beleidsvrijheid meer om gaat om te 
voorkomen dat mensen recht hebben 
op bepaalde voorzieningen, omdat het 
budget niet toereikend is om die rechten 
te honoreren. Mede daarom willen wij 
zoveel mogelijk regionaliseren. Daarin past 
een stevig takenpakket voor het regionaal 
werkbedrijf. Bovendien willen we maximale 
eenduidigheid richting werkgevers. Neem 
bijvoorbeeld de no-riskpolis. Je moet er toch 
niet aan denken dat daar meerdere regio-
nale varianten van ontstaan. Voor dit soort 
voorzieningen geldt: hoe meer verschillen 
binnen en tussen regio’s, hoe meer com-
plicaties. Maar er moet uiteraard voldoende 
ruimte zijn voor specifi eke oplossingen 
voor regionale problemen.”

ALLE SCHOTTEN WEG?
Brandligt wil zo min mogelijk schotten op 
de regionale arbeidsmarkt en wil daarom 
bijvoorbeeld UWV een rol laten spelen 
in het werkbedrijf. “De Participatiewet 
voegt niet alles samen. De WW-ers blijven 
erbuiten, terwijl die op dezelfde arbeids-
markt naar werk zoeken.” Mathies ziet de 
regionale werkbedrijven op termijn ook 
een rol spelen in de uitvoering van de WW. 
“Er ligt een adviesaanvraag bij de SER over 
de inrichting van de WW, daar kan dit ter 
sprake komen. De regionale werkbedrijven 

zouden dan ingepast moeten worden in de 
ordening van de sociale zekerheid. Ik vind 
het logisch dat we de regionale arbeids-
markt integraal bekijken. Waarom zou een 
werkbedrijf zich alleen bezig houden met 
de doelgroep van de Participatiewet en niet 
met het aan het werk helpen van WW-ers? 
Dan zetten we toch weer onnodige schot-
ten.” Misschien kan het regionaal werkbe-
drijf in de toekomst een breder takenpakket 
krijgen, vindt Wiechmann. “Als er inder-
daad een goed functionerend regionaal 
orgaan is, ligt het voor de hand om die ook 
in de volle breedte van de arbeidsmarkt in 
te zetten. Maar voorlopig niet. Laten we 
eerst dit maar tot een succes maken en dan 
eens verder kijken.” *

‘ Het regionaal 
werkbedrijf is 
een overleg-
platform gericht 
op actie, niet op 
praten’


