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Geachte leden van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
 
Op 28 maart aanstaande start u met behandeling van het Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet 
verdringingstoets. Hoewel Divosa het met de initiatiefneemster eens is dat verdringing moet worden 
voorkomen, voorzien onze leden – leidinggevenden in het gemeentelijk sociaal domein - dat het 
voorstel het doel voorbij schiet. De rigide criteria zullen er naar onze mening toe leiden dat het voor 
mensen met een bijstandsuitkering alleen maar moeilijker wordt om werk te vinden of actief mee te 
doen aan de samenleving. 
 
Verdringing is onwenselijk, … 
De Tweede Kamer vindt verdringing op de arbeidsmarkt onwenselijk. Leden van Divosa delen dit 
standpunt. Immers, gemeenten hebben geen baat bij het veroorzaken van verdringing en investeren 
juist in een inclusieve arbeidsmarkt met eerlijke uitgangsposities en gelijke kansen voor allen.  
 
… wordt al actief tegengegaan … 
Steeds vaker zien we gemeenten het initiatief nemen bij het formuleren van passend beleid 
(Amsterdam, Rotterdam) en het maken van afspraken met werkgevers en werknemers om nieuwe 
gevallen van verdringing direct tegen te gaan (Den Haag, Westland, Delft, e.a.). Het ministerie van 
SZW en Divosa stimuleren deze ontwikkelingen. Er is aandacht op ledenbijeenkomsten en samen 
werken we aan een handreiking om andere gemeenten te ondersteunen bij hun aanpak van 
verdringing. 
 
… en bestaande wetten bieden voldoende mogelijkheden. 
Zoals de Raad van State al opmerkte, gebieden de bestaande wetten al dat gemeenten verdringing 
voorkomen. Een extra wet voegt daar weinig aan toe anders dan extra bureaucratie en extra 
uitvoeringskosten. 
 
Verdringingstoets belemmert de uitvoering van eerdere opdrachten aan gemeenten, …  
De wetgever vraagt van gemeenten dat zij inwoners actief ondersteunen in hun zoektocht naar werk. 
Daarnaast wil de wetgever dat bijstandsgerechtigden een tegenprestatie leveren voor hun uitkering. 
De verdringingstoets maakt dat onnodig ingewikkeld. 
 
… zet re-integratie van bijstandsgerechtigden onder druk … 
De stap uit sociaal isolement naar een reguliere baan is niet zomaar gezet. Voor velen zijn 
activeringstrajecten, leerbanen, werken met behoud van uitkering en proefplaatsingen noodzakelijke 
stappen. De verdringingstoets beperkt de inzet van dergelijke instrumenten.  
 
Leden van Divosa maken zich verder zorgen dat effectieve ondersteuning van inwoners - die al 
langere tijd afhankelijk zijn van een uitkering - door de toets ingewikkelder wordt en te veel tijd 
verloren gaat aan administratieve lasten. 
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… en vergoot het beroep op het sociaal domein. 
Inactiviteit en de noodzaak een beroep te doen op de bijstand is voor veel mensen het begin van 
steeds meer problemen: schulden, slechtere lichamelijke en geestelijke gezondheid, 
opvoedingsproblemen en vereenzaming. Werk is voor velen een manier om die uitzichtloze situatie te 
doorbreken. Dat is goed voor henzelf en de samenleving omdat zij dan minder vaak een beroep doen 
op inkomensondersteuning, schuldhulp, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.  
 
Bijwerkingen erger dan de kwaal 
De leden van Divosa voorzien dat de toets in deze vorm verdringing wellicht zal beperken. 
Tegelijkertijd ontstaan nieuwe en grotere problemen op andere terreinen. De bijwerkingen van deze 
toets zijn erger dan de kwaal. Daarom zou het goed zijn als de wetgever gemeenten, werkgevers en 
werknemers de kans geeft om op basis van positieve ervaringen te zoeken naar betere oplossingen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Divosa, 
 
 
Erik Dannenberg 
voorzitter  


