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Een wet die veel ingewikkelder uitpakt dan voorzien en magere mid-
delen. Divosa-voorzitter René Paas is er niet gerust op. De invoering 
van de Participatiewet is een huzarenstuk voor gemeenten. “Een 
wet die zeker niet de ideale wet is. Maar we moeten ons er nu wel op 
voorbereiden. Aan de slag dus. Ook voor verbetering van het pakket.”
TEksT: WEnDy BRAAnkER, BEElD: JOs sTuART

Rutte I (april 2012) verdween de Wet 
werken naar vermogen van tafel.

TEgEnPREsTATiE
En toen was daar de Participatiewet. 
Ook die wet pakt niet helemaal uit 
zoals Divosa voor ogen had. Het idee 
van één regeling voor de onderkant 
is losgelaten. “Het is veel ingewik-
kelder dan we hoopten. De overheid 
komt met allerlei schotjes en voor-
rangsregels.” Los van de voorrangs-
regels voor Wajong’ers en andere 
extra instructies, komt de overheid 
ook met WWB-maatregelen: extra 
eisen waaraan bijstandsgerechtigde 
werkzoekenden moeten voldoen, 
zoals de plicht tot levering van een 
tegenprestatie. Decentraliseren 
met de handrem erop, noemt Paas 
dit. “Het werk van sociale diensten 
wordt onmogelijk als we verplicht 
worden aan iedereen in de WWB 
een tegenprestatie op te leggen. 
Het gaat niet over opvattingen en 
politieke hobby’s. Het gaat niet over 
opvattingen van wat juist is en wat 
niet. Je kunt simpelweg verschillend 
denken over een tegenprestatie. Voor 
gemeenten is het meer een gegeven. 
Maar denk aan de uitvoerbaarheid.” 
Zo zit er slechts een half jaar tussen 
invoer van de WWB-maatregelen en 
het moment dat de Participatiewet 
ingevoerd moet worden. Twee grote 
veranderingen in zes maanden tijd 
is te veel van het goede voor de leden 
van Divosa. “Laten we niet doen 
alsof ze los verkrijgbaar zijn. De 
WWB-maatregelen worden straks 
allemaal onderdeel van de Participa-
tiewet. Inclusief de volautomatische 
sanctiemachine en de verplichting 
om van iedereen in de bijstand een 
tegenprestatie te eisen.”

PiJn
Wat Paas ook stoort, is dat de wet-
gever kennelijk bedacht heeft dat 
het beter in Den Haag bepaald kan 
worden dan decentraal, terwijl het in 
de Participatiewet nu juist gaat om 
decentraliseren. Daar zit een stuk 

bijvoorbeeld. Blijft er dan nog wel 
geld en energie over voor het begelei-
den naar werk van mensen met een 
bijstandsuitkering, de mensen die 
gemeenten nu al in hun kaartenbak-
ken hebben? Paas: “Die moeten dan 
kennelijk zichzelf redden.”

WERkEn nAAR vERMOgEn
De gedachte achter de Participatie-
wet staat niet ter discussie. Daar is 
Paas duidelijk over. Het is ook geen 
nieuw idee. In oktober 2008 ver-
scheen het rapport van de commis-
sie-de Vries met daarin voorstellen 
om meer mensen met een beperking 
aan het werk te helpen. Het basis-
idee was ook toen al één regeling 
voor de onderkant van de arbeids-
markt. “Dat rapport is grotendeels 
bij Divosa geschreven; de vereniging 
is psychologisch dus ook een beetje 
eigenaar. Het behoort tot de ijzeren 
voorraad aan ideeën van Divosa.”  
De commissie-de Vries introduceer-
de de term ‘werken naar vermogen’. 
Dat was ook de naam van de wet die 
in 2011 werd gelanceerd, maar die 
veel gecompliceerder bleek dan het 
rapport. Na de val van het kabinet-

ParticiPatiewet 
een paar millimeter 

opschuiven

T
ijdens de hoor-
zitting over de 
Participatiewet in 
de Tweede Kamer, 
halverwege januari, 
bekroop hem een 

gevoel van verbazing en schrik. Di-
vosa-voorzitter René Paas zag dat er 
maar weinig mensen uit de bijstand 
in de zaal aanwezig waren. Behalve 
wethouders van gemeenten waren 
ook belangengroepen uitgenodigd 
om hun zegje te doen. Wajong’ers 
waren goed vertegenwoordigd, 
WWB’ers daarentegen – kwantitatief 
nog altijd in de meerderheid – waren 
slechts mondjesmaat naar Den Haag 
gekomen. Terwijl het in de Partici-
patiewet ook om hun lot gaat. “De 
vraag is: wat kunnen wij betekenen 
voor alle mensen die straks aan de 
zorg van gemeenten zijn toever-
trouwd”, zegt Paas. 
Kern van het probleem zijn de forse 
bezuinigingen die gemeenten voor 
hun kiezen krijgen in combinatie 
met allerlei regels waaraan ze moe-
ten voldoen zodra de Participatiewet 
op 1 januari 2015 wordt ingevoerd. 
De voorrangregels voor Wajong’ers 
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van de pijn. “Als je gemeenten niet 
vertrouwt, ga dan niet decentralise-
ren. Dus geef gemeenten voldoende 
beleids- en uitvoeringsruimte.” Een 
ander punt van zorg is het geld. Zo 
was er in 2010 nog 1,9 miljard euro 
beschikbaar voor het Participatie-
budget. Dit bedrag slinkt volgend 
jaar tot minder dan 600 miljoen 
euro. “Het gaat hard. Extreem hard. 
Het betekent dat gemeenten heel 
weinig fi nanciële ruimte hebben om 
voor een heel grote doelgroep iets te 
doen.” 
En dan is er ook nog het probleem 
dat steeds meer sociale werkplaat-
sen in de rode cijfers belanden en 

bij de gemeente aankloppen. Paas: 
“Gemeenten hebben een wettelijke 
verplichting om die sw-bedrijven 
tegemoet te komen en ze te helpen 
bij het dichten van de tekorten. Het 
is helemaal niet raar om te bedenken 
dat het Participatiebudget van som-
mige gemeenten daarin verdwijnt en 
dat er niets of onvoldoende overblijft 
om mensen terug te leiden naar de 
arbeidsmarkt.”
Het lijkt dan ook een bijna onmoge-
lijke opgave voor gemeenten om een 
succes te maken van de Participatie-
wet. Maar een weg terug is er niet. 
De Participatiewet en de WWB-
maatregelen zijn  vastgelegd in het 

regeerakkoord. De hoofdbeweging 
staat vast, maar Divosa blijft (met 
de leden) bezig om het pakket dat er 
ligt te verbeteren. “Dat is millimeter-
werk. De scherpe kantjes moeten er 
zo veel mogelijk vanaf.” Vragen om 
meer geld? “Dat hebben we meer-
maals gedaan. De kans dat we dat 
krijgen is klein.” 
Dit jaar staat ieder geval in het teken 
van de invoering van de Participa-
tiewet. Divosa zal leden ‘het hemd 
van het lijf vragen’ om te weten te 
komen wat ze nodig hebben om – 
ook al is er sprake van twijfel – het 
best denkbare resultaat te halen uit 

de Participatiewet en de WWB-maat-
regelen. Daar zit volgens Paas heel 
veel voorbereiding in. Leden kunnen 
van elkaar leren, best practices 
uitwisselen. En Divosa zet in op het 
programma Vakmanschap om leden 
te ondersteunen bij de uitvoering 
van de Participatiewet. 
Ondertussen dringt de tijd. “Nie-
mand weet hoe de nieuwe wet er in 
de praktijk uit gaat zien, maar we 
kunnen niet wachten op volledige 
duidelijkheid”, betoogt Paas. “Er 
moeten veel praktische zaken in 
gang gezet worden.” 
De Divosa-voorzitter hoopt dat het 
tot een snelle evaluatie komt zodra 
de Participatiewet is ingevoerd, zodat 
de regels onder druk van de praktijk 
bijgestuurd kunnen worden. “Daar 
blijven we ons hard voor maken.”*

‘Het werk wordt 
onmogelijk als we 
verplicht worden 
iedereen in de WWB 
een tegenprestatie 
op te leggen’


