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Geachte leden van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  

 

De komende dagen behandelt u de begroting van SZW. Graag vraagt Divosa aandacht voor 

het onderwerp ‘breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te 

helpen’. Divosa maakt zich zorgen om de mogelijke effecten van een aantal maatregelen die 

het kabinet met het breed offensief wil nemen. 

 

De leden van Divosa zetten zich dagelijks in voor ondersteuning van en toeleiding naar werk 

van mensen die zijn aangewezen op de Participatiewet. Gemeenten en arbeidsmarktregio’s 

werken toe naar een succesvolle inclusieve arbeidsmarkt, maar we zijn er nog niet. Grote 

werkgevers hebben last van de verschillen tussen regio’s en gemeenten waarop zij het 

inclusieve arbeidsmarktbeleid uitvoeren.  

 

Divosa is blij dat het kabinet daarom een breed offensief heeft opgezet om sneller en beter 

toe te werken naar een inclusieve arbeidsmarkt. Het kabinet noemt in haar brief vier punten 

voor verbetering: 

 regels worden eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden; 

 (meer) werken wordt aantrekkelijker; 

 werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar makkelijker vinden; 

 duurzaam werk wordt gestimuleerd. 

 

In deze brief vraagt Divosa aandacht voor het effect van deze maatregelen, zowel als het 

gaat om uitvoerbaarheid als het effect op de inwoner. We constateren spanning tussen de 

uitgangspunten van enerzijds decentraliseren en maatwerk en anderzijds centraliseren en 

harmoniseren. Divosa vreest dat standaardisering ertoe kan leiden dat er een te hoog 

beroep wordt gedaan op de middelen van gemeenten voor arbeidstoeleiding. Daarom is het 

belangrijk dat gemeenten voldoende mogelijkheden hebben om maatwerk te bieden. 

 

Werk moet lonen 

Divosa vindt dat (meer) werk moet lonen. Nu blijven mensen die parttime werken met 

loonkostensubsidie vaak bijstandsafhankelijk. In de uitwerking van het breed offensief 

wordt voorgesteld om een vrijstelling toe te passen over een periode van maximaal twee 

jaar. Dit houdt in dat deze werknemers een deel van het inkomen kunnen behouden naast 

hun bijstandsuitkering.  
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Einde vrijstellingsperiode leidt tot meer problemen 

Als de periode van vrijstelling voorbij is, zullen de inkomsten van deze werknemers flink 

teruglopen. Omdat het gaat om een kwetsbare doelgroep met een laag inkomen, kan deze 

inkomstenverlaging leiden tot schulden en stress en minder arbeidsmotivatie. Daarom pleit 

Divosa voor een alternatief voor de tijdelijke vrijstellingsregeling, bijvoorbeeld een premie 

of toeslag. 

 

Maak van beschut werk een ontwikkelingsgericht instrument 

Het aantal mensen dat beschut aan het werk is, stijgt gestaag, maar blijft achter bij de 

doelstelling. Dat komt deels door opstartproblemen in 2015 en 2016. Daarnaast belemmert 

het schot dat met beschut werk in de Participatiewet is gecreëerd, simpel switchen in de 

participatieketen. Daarmee wordt de ontwikkeling van mensen tegengehouden. Cedris en 

Divosa doen samen vijf verbetervoorstellen voor beschut werk1: 

 

1. Zet beschut werk in als instrument om traploos te schakelen tussen 

arbeidsmatige dagbesteding, garantiebanen en regulier werk. Zo wordt 

beschut werk meer ontwikkelgericht en dus aantrekkelijker. Mensen die 

blijvend zijn aangewezen op beschut werk, moeten dit uiteraard duurzaam 

kunnen blijven doen. 

2. Voer een praktijkroute in voor beschut werk met inzet op ontwikkeling van 

talent en mogelijke doorstroming. Ook waarnemingen op de werkvloer 

moeten tot een indicatie kunnen leiden (vergelijkbaar met de praktijkroute 

voor Banenafspraak). 

3. Zet in op praktijkleren met praktijkverklaringen en deelcertificaten. 

4. Ga uit van een minimale loonwaarde om het onderscheid met arbeidsmatige 

dagbesteding helder te maken en beschut werk voor gemeenten betaalbaar 

te houden. 

5. Zorg voor een stabiele financiële ondersteuning en kort daarom niet op het 
begeleidingsbudget.  

In de bijlage worden deze voorstellen voor beschut werk nader toegelicht. 

 

Voor maatwerkondersteuning is meer geld nodig 

Gemeenten bieden maatwerkondersteuning bij het vinden en behouden van werk. Als ook 

werkgevers en werknemers die ondersteuning kunnen aanvragen, verwacht Divosa dat de 

begeleidingskosten van gemeenten toenemen. Gemeenten moeten dus investeren, terwijl 

een aantal jaar geleden het participatiebudget al met twee derde is gekrompen. Divosa is 

voor maatwerkondersteuning, maar alleen in combinatie met een ruimer participatiebudget. 

Zo kunnen gemeenten in de huidige hoogconjunctuur meer mensen aan het werk helpen. 

 

Neem loonwaardemethodiek onder de loep 

(Bovenregionale) werkgevers hebben te maken met verschillende methodieken om 

loonwaarde te meten en bovendien hebben zij last van verschillende procedures van 

gemeenten. Divosa vindt het belangrijk dat de loonwaardemethodiek meer wordt 

geharmoniseerd, maar is voor het behoud van meerdere aanbieders. Daarnaast pleiten we 

ervoor dat methodieken onder de loep worden genomen. Sommige worden als erg 

arbeidsintensief ervaren en zijn niet begrijpelijk voor betrokken werknemers. 

Loonwaardemethodieken dienen een mensgerichte, praktische benadering te hebben en een 

beperkte administratieve druk opleggen. 

 

                                                
1 Zie ook: https://cedris.nl/app/uploads/Beschut-werk-Cedris-Divosa-definitief.pdf  

https://cedris.nl/app/uploads/Beschut-werk-Cedris-Divosa-definitief.pdf
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Daarnaast is het goed om kritisch te kijken naar de verschillen in werkprocessen rondom 

aanvraag en toekenning. Misschien kunnen we met veranderingen daarin al tegemoet 

komen aan enkele bezwaren van werkgevers. 

 

Voor samenwerking, tegen blauwdruk 

Divosa is blij met het extra geld dat beschikbaar wordt gesteld voor samenwerking in de 

arbeidsmarktregio's en de matching van werkzoekenden en werkgevers (Matchen op Werk 

en Perspectief op Werk). We vinden het belangrijk dat deze regionale samenwerking leidt 

tot meer mensen aan het werk, maar is tegen een van bovenaf opgelegde ‘blauwdruk’ voor 

de manier waarop. Divosa pleit voor een focus op het versterken van wat goed gaat. 

 

Niet reactief maar proactief investeren 

Het kabinet vraagt vooral aandacht voor de duurzaamheid van banen in het kader van de 

Banenafspraak. Divosa pleit voor een verbreding van dit perspectief, want ook mensen 

zonder arbeidsbeperking ervaren veel onzekerheden, met name aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt. Daarom is Divosa voor een anticyclisch investeringsmodel in plaats van het 

huidig reactief investeringsmodel. Nu reageren we vanuit de idee dat de economie aantrekt 

en we mensen nodig hebben, maar die zijn niet werkfit. Dus moeten we snel investeren in 

mensen die al jaren lang thuis zitten met een laag inkomen en vaak veel sociale problemen 

ervaren. Tegen de tijd dat deze mensen werkfit zijn, is de laagconjunctuur dichtbij en lopen 

we daarmee het risico dat projecten en investeringen weer worden teruggedraaid. 

Divosa wil graag in gesprek over een meer proactief investeringsmodel. Hoe kunnen we 

mensen in economisch mindere tijden toch in ontwikkeling houden? Wat kan publiek-private 

samenwerking betekenen voor scholing en activering? En welke financieringsstructuur hoort 

hierbij? 

 

Op de goede weg 

Kortom: er is nog veel te doen. De uitdaging in het breed offensief is hoe de uitgangspunten 

van decentralisatie en maatwerk verenigd kunnen worden met pragmatische oplossingen 

die meer mensen aan het werk helpen en het werknemers en werkgevers eenvoudiger 

maken. Bij het vinden van deze oplossingen is het nodig om de lerende praktijk te 

betrekken. Laten we niet vergeten dat het roer pas enkele jaren geleden is omgegaan en 

dat arbeidsmarktregio’s en gemeenten hard werken aan verbetering. Met resultaat. Zo zijn 

al ruim 14.000 werknemers met loonkostensubsidie aan het werk geholpen. Aan deze 

ontwikkelingen draagt Divosa van harte bij.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
 
Erik Dannenberg 
voorzitter 

 
Bijlage(n) 

> Cedris en Divosa: Visie en verbetervoorstellen Beschut Werk 
 


