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Cc. Minister Schouten 
 
 
 
 
 

 
 
Geachte Tweede Kamercommissie SZW, 
 
Graag reageer ik namens Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, 

op het wetvoorstel om de Participatiewet te wijzigen in het kader van het Breed Offensief, wat op 27 
juni wordt behandeld door uw Kamer. 
 
 

‘De mooie doelstelling van het Breed Offensief… 
 

Meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk. Dat is de doelstelling van het Breed 

Offensief en daar staat Divosa achter. Met gemeenten, werkgevers, ministerie, vakbonden en 
cliëntenvertegenwoordiging is gewerkt aan oplossingen.  
 
Verschillende expertgroepen die aan de voorliggende wetswijziging hebben meegewerkt, hebben 
adviezen gegeven. De wijze waarop gemeenten inmiddels het werkproces loonkostensubsidie meer 
hebben geharmoniseerd is een mooi voorbeeld van hoe die adviezen zijn opgepakt in de praktijk. 

 
De aan het wetsvoorstel toegevoegde wijziging zien we als een positieve ontwikkeling. Zoals de 
wijziging van de kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar, de versoepeling van de 4 weken 
zoektermijn voor jongeren en de verbeterde toegang tot loonkostensubsidie. 
 
 

…zijn op onderdelen onnodig complex en duur in wetgeving vertaald… 

 
Maar gemeenten hebben grote zorgen over de uitvoerbaarheid, complexiteit en betaalbaarheid van 
enkele onderdelen in het wetsvoorstel: 

- De toevoeging van het expliciete aanvraagrecht en onderzoeksplicht voor alle re-
integratievoorzieningen. Deze maatregel lijkt sympathiek op papier, maar zal in werkelijkheid 
leiden tot minder hulp aan inwoners en meer bureaucratie. Het gehele re-integratiebeleid van 
gemeenten wordt hiermee aangescherpt en komt in een strakker juridisch kader terecht. 

Daar gaat wantrouwen van uit en leidt tot meer uitvoerings- en re-integratiekosten die door 
de forse bezuinigingen van voorgaande kabinetten vallen in een context van schaarste, zie 
ter onderbouwing hiervan dit Berenschotadvies. Het gevolg zal zijn dat onze professionals 
drukker zullen zijn met de juridische en administratieve procedures in plaats van het leveren 
van het gewenste maatwerk aan inwoners. We vragen uw Kamer deze maatregel te 
schrappen uit dit voorstel.  
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- De voorgenomen invoering van de verordeningsplicht zal met name rondom de inzet van 
jobcoaching leiden tot minder maatwerk en hogere kosten. In het wetsvoorstel worden 
gemeenten gevraagd specifieke invulling te geven aan persoonlijke begeleiding. Zo worden ze 
opgedragen in een verordening vast te stellen ‘voor welke periode en tot welk bedrag’ zij 
persoonlijke ondersteuning zullen geven. Deze eisen horen volgens Divosa niet thuis in 
wetgeving en werken belemmerend bij het vormgeven van maatwerk. Gemeenten zouden dit 

– net als het UWV – beter kunnen regelen in beleidsregels.  
- De nieuwe vrijlatingsregeling voor werknemers die parttime werken met 

loonkostensubsidie zal leiden tot grotere inkomensverschillen tussen werknemers met 
loonkostensubsidie binnen en buiten de bijstand. Daarnaast wordt het vrijlatingsbeleid 
hierdoor weer complexer, terwijl we in het kader van de herziening van de Participatiewet 
juist toe willen naar vereenvoudiging. We stellen om die reden voor dit onderdeel mee te 
nemen in het proces van de herziening van de Participatiewet. 

 
Hoe gedetailleerder de wetgeving, hoe kleiner de ruimte voor professionals wordt. Strakke wettelijke 

kaders met een hoog detailniveau dragen bij aan juridisering en bureaucratisering. Divosa stelt voor 
om het wetsvoorstel zo te formuleren dat professionals ruimte behouden om maatwerk te bieden.  
 

 

…en passen niet bij de doelstellingen van een fundamentele herziening van de Pwet.’ 
 

Vertrouwen, tegengaan van complexiteit, menselijke maat en oog voor uitvoerbaarheid zijn enkele 
waarden die vorm moeten krijgen in een fundamentele herziening van de Participatiewet. Het is 
belangrijk dat de stappen die nu in het breed offensief worden gezet passen bij de doelstellingen van 
de gewenste herziening. Dit draagt bij aan consistentie en voorkomt dat gemeenten onnodig worden 
belast.  

 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat het wetsvoorstel op 
genoemde kritische punten kan worden aangepast. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Erik Dannenberg 

voorzitter  

 

 

 

 


