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Geachte Commissieleden, 

 

Op 12 september a.s. spreekt u met staatssecretaris Van Ark over de Participatiewet en het Breed 

Offensief. Divosa onderschrijft de doelstelling van de Participatiewet: mensen in staat stellen om actief 
bij te dragen aan de samenleving. In een samenleving waar de lat steeds hoger komt te liggen is dat 

geen sinecure.  

 

Investeren in de ontwikkeling van mensen draagt in belangrijke mate bij aan verwezenlijking van de 
gedeelde ambitie van de Participatiewet. Tegelijkertijd stelt Divosa vast dat de mogelijkheden die 

gemeenten hiervoor hebben steeds verder wordt ingeperkt. Dat vindt Divosa zorgwekkend. 

 

Het gevolg is namelijk dat de samenleving de rekening op drie manieren krijgt gepresenteerd: 
 

> Onnodig veel mensen blijven afhankelijk van een uitkering. De samenleving draagt de lasten van 

deze uitkeringen. 

> Mensen blijven langer afhankelijk van een uitkering, waardoor de weg terug naar de arbeidsmarkt 
steeds moeilijker wordt. Bovendien leidt inactiviteit tot tal van andere (sociale en medische) 

problemen. Een kenmerkend voorbeeld hiervan zijn problematische schulden. 

> We laten arbeidspotentieel onbenut1. Hierdoor zijn we niet in staat de kansen die een bloeiende 

economie biedt optimaal te benutten.   
 

Meer regels en groter beslag op budget 

Belangrijke belemmering voor effectieve ondersteuning naar werk is dat de landelijke overheid 

gemeenten voorschrijft welke doelgroepen met welke – relatief dure – re-integratieondersteuning of 
onder welke voorwaarden van dienst moet zijn. Sinds de invoering van de Participatiewet ligt de 

nadruk daarbij vrijwel uitsluitend op mensen met een arbeidsbeperking. Enkele voorbeelden: 

 

1_ In het Breed Offensief wordt gemeenten gevraagd de regelingen rondom de persoonlijke 
ondersteuning (zoals jobcoaching) meer te harmoniseren. Het aanscherpen van kwalitatieve 

criteria en het aanvraagrecht bij werknemers en werkgevers voor persoonlijke ondersteuning zal 

leiden tot extra kosten, bureaucratisering en een beperking van beleidsvrijheid. De wetgever gaat 

er vooralsnog vanuit dat gemeenten de extra inspanning financieren. Het gevolg hiervan is dat 
gemeenten de dienstverlening aan andere werkzoekenden verder zal moeten beperken2. Divosa 

onderschrijft de argumentatie die door de G40 en G4 onder uw aandacht is gebracht in de brief 

van 29 augustus jl. 

  

 
1 www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/190826_position_paper_divosa_inzake_onbenut_arbeidspotentieel.pdf 
2 www.divosa.nl/nieuws/breed-offensief-stelt-gemeenten-voor-dilemma 

http://www.divosa.nl/nieuws/breed-offensief-stelt-gemeenten-voor-dilemma
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2_ Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil de wetgever ervoor zorgen dat gelijk werk gelijk 

wordt beloond. Wie – net als Divosa – een inclusieve samenleving nastreeft, kan dat doel alleen 

maar van harte ondersteunen. De WAB heeft voor medewerkers, gemeenten en sociale 

werkbedrijven forse gevolgen. De wetswijziging drukt op het Participatiebudget en de gebundelde 
uitkering. Divosa pleit er daarom voor om in het kader van de AMvB een tijdelijke uitzondering te 

creëren voor mensen die worden gedetacheerd vanuit de Participatiewet3. Zo ontstaat een 

overgangsperiode en kunnen financiële gevolgen inzichtelijk worden gemaakt. Tevens pleit Divosa 

voor een compensatie van de financiële gevolgen die de WAB voor gemeenten heeft. 

3_ Beschut werk is sinds 2017 een verplichte voorziening. Gemeenten zijn bezig met een inhaalslag 

en vragen om een praktijkroute om beschut werk toegankelijker te maken4. Gelijktijdig wordt het 

beschikbare budget voor begeleiding van mensen in beschut werk in 2020 en 2021 sterk naar 

beneden bijgesteld.  
 

Concurrentie tussen doelgroepen 

Het beslag dat de ‘verplichte nummers’ op de beschikbare middelen legt, beperkt de mogelijkheden 

om andere doelgroepen te ondersteunen. Naast mensen met een arbeidsbeperking zijn er nog veel 
meer mensen met een bijstandsuitkering die ondersteuning vragen bij arbeidsinschakeling en deze 

door schaarste niet altijd ontvangen. We naderen het punt dat zelfs mensen met een 

arbeidsbeperking onderling concurreren om ondersteuning.  

 
Arbeidsmarktbeleid in crisistijd 

In de kamerbrief ‘Arbeidsmarktbeleid in crisistijd’5 erkent het kabinet dat er in de periode 2009-2018 

de dienstverlening aan bijstandsgerechtigden sterk is gereduceerd. Terwijl het aantal mensen met een 

bijstandsuitkering met ca. 15% toenam tot 472.000 begin 2017, daalde het participatiebudget met 
‘meer dan 60%’ tot minder dan € 1.500 per bijstandsgerechtigde6. Daarnaast zien gemeenten zich 

soms gedwongen een deel van het participatiebudget in te zetten om de ervaren tekorten in het 

sociaal domein te bestrijden. 

 
Divosa vindt het bemoedigend dat het kabinet inziet dat bij een volgende crisis de dienstverlening aan 

werkzoekenden op peil moet blijven. Het idee om de bekostiging te koppelen aan de omvang van de 

bijstandspopulatie vindt Divosa een uitstekend beginpunt voor uitwerking van een anticyclische 

aanpak. Kritische factor daarbij is een realistisch ontwikkelbudget per bijstandsgerechtigde.   
 

Ondersteuning voor huidige bijstandsgerechtigden 

We mogen echter niet vergeten dat de 426.000 mensen met en zonder arbeidsbeperking7 die 

momenteel afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering de gevolgen ondervinden van het gevoerde 
beleid. Zij vragen terecht om de ondersteuning die hen is staat stelt – naar vermogen – op eigen 

benen te staan.  

 

Dat gemeenten daarbij eerst naar hun eigen prestaties moeten kijken, vindt Divosa niet meer dan 
logisch. Dat doen gemeenten ook, bijvoorbeeld door samen met het ministerie van SZW actief te 

zoeken naar manieren om de ontwikkeling van mensen te stimuleren (Simpel Switchen). Ook de 

wetgever kan een belangrijke bijdrage leveren aan betere dienstverlening.  

 

Concrete vraag aan de Cie. SZW 

Divosa doet een klemmend beroep op kabinet en Kamer om terughoudend te zijn met nieuwe en 

aangescherpte voorschriften en om in 2020 een voortvarend begin te maken met reparatie van het 

participatiebudget. 

 

 
3 www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/190826_reactie_divosa_op_amvb_wet_arbeidsmarkt_in_balans.pdf 
4 www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/visie-verbetervoorstellen-beschut-werk-cedris-divosa.pdf 
5 www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z14702&did=2019D30063 
6 www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/aantallen-en-financien-participatiewet-onderzoeksrapport-berenschot-

112018.pdf 
7 opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82016NED/table?ts=1567086985883  

http://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/190826_reactie_divosa_op_amvb_wet_arbeidsmarkt_in_balans.pdf
http://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/visie-verbetervoorstellen-beschut-werk-cedris-divosa.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z14702&did=2019D30063
http://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/aantallen-en-financien-participatiewet-onderzoeksrapport-berenschot-112018.pdf
http://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/aantallen-en-financien-participatiewet-onderzoeksrapport-berenschot-112018.pdf
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82016NED/table?ts=1567086985883
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De afgelopen tijd zien we dat door de grote personeelstekorten het aantal bijstandsgerechtigden een 

beetje afneemt. We zien ook dat de ontwikkeling broos is en er nog steeds veel meer mensen 

afhankelijk zijn van bijstand dan in 2009. Door nu in de ontwikkelingskansen van deze mensen te 

investeren, versterken we ook de samenleving en de economie als geheel.  
 

Met hartelijke groet, 

Divosa    

 
 

 

 

Erik Dannenberg 
voorzitter  

 

 

 


