
Gespreksnotitie Zekerheidsinkomen en werk tbv gesprek Gijs van Dijk

Oplegger

Voorgestelde conclusies/acties:

-toezegging Gijs meewerken aan onze bijeenkomst  over inkomensvangnet (Zekerheidsinkomen, en 
maatregelen die daarop vooruit kunnen lopen), zoveel mogelijk samen met tenminste GL en SP 
(planning april 2022).

-toekomstinkomen/covid-19 crisis: toezegging Gijs dat hij initiatief neemt om nu snel maatregelen af 
te dwingen: 

 herstel NOW (loonkostensubsidie)
 extra steun voor cultuursector
 herstel TOZO (inkomenssteun zzp-ers)
 afschaffen kostendelersnorm bijstand 
 verruiming toegang WW: ook bij korte baantjes die optellen tot 26 weken moet er recht op 

WW komen 
 de minimumduur van de WW verlengen van 3 naar 8 maanden
 schrappen van verplichting op ‘passend’ werk te vinden in de WW: uitgaan van eigen regie
 betere scholingsfaciliteiten in de WW en bijstand
 uitbreiding mogelijkheden voor vroegpensioen voor oudere werklozen in deze pandemie

Onze hulp is beschikbaar.

-Gijs neemt initiatief (onze hulp is beschikbaar) tot andere verbeteringen binnen huidige bijstand: 

 ruimere regels voor inkomsten en vermogen, 
 schrappen regels over besteding uitkering, 
 schrappen tegenprestatie, 
 stoppen met algoritmes (WGS), Inlichtingenbureau en privacy-schendende controles op 

relaties,  
 meer en betere rechtsbescherming, fraude alleen bij aantoonbare opzet (meenemen bij 

Verzamelwet wijzigingen Participatiewet), meer proportionele sancties, hardheidsclausule 

-Zekerheidsinkomen: gedachtewisseling over nieuw inkomensvangnet (i.p.v. Participatiewet en 
Wajong):

 individualisering uitkering (geen partnertoets); 
 ontkoppeling met arbeidsbemiddeling (geen plicht meer tot sollicitatie, re-integratie en 

beschikbaar zijn voor betaald werk)
 ander stelsel van arbeidsbemiddeling (uitgaande van recht ipv plicht, werkwinkels met 

integratie gemeenten/UWV/SWV, veel betere kwaliteit met veel meer persoonlijk contact en
meer opleiden/omscholing - leerrechten)

 publieke banen als ventiel voor volledige werkgelegenheid voor wie wil en kan
 recht op (publieke) basisbanen met vast contract en WML/aanvullend pensioenopbouw
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 vereenvoudiging en verbetering regelingen mensen met arbeidsbeperking (recht op 
functieloon met loonkostensubsidie werkgever; integratie aparte regelingen buiten WIA; 
openstelling verplicht sociaal ontwikkelingsbedrijf in alle arbeidsregio's, verbeteringen WIA, 
afschaffing Wajong)

Afspraak over hoe we verder gaan met deze discussie. Vraag: wil Gijs zich hiervoor inzetten en dit 
breed binnen onze PvdA gaan bespreken? Onze hulp is beschikbaar.
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Hoe gaan we zorgen voor een nieuw inkomensvangnet dat gebaseerd is op vertrouwen en 
iedereen beter helpt? En hoe realiseren we volledige werkgelegenheid voor iedereen die wil en kan
werken?

In verkiezingsprogramma PvdA staat dat we een eind willen maken aan cultuur van wantrouwen in 
de bijstand: “De bijstand is geen moeras van sancties, formulieren en verplichtingen, maar een 
springplank naar meedoen in de samenleving. Daarvoor is vaste grond onder de voeten nodig. Wie 
werkt kan erop vertrouwen dat dit niet meteen ten koste gaat van de uitkering. Dat vergroot de kans 
dat mensen op den duur niet langer van een uitkering afhankelijk zijn. In de hele sociale zekerheid 
introduceren we daarom een terugvaloptie. Wie de sprong waagt vanuit een uitkering, verdient geen
straf. Mensen die vanuit een uitkering deels aan het werk gaan, gaan er financieel op vooruit. Ze 
krijgen daarbij recht op goede begeleiding, inclusief financiële coaching.

Gemeenten krijgen meer vrijheid hoe zij bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk. Voortaan 
kunnen ze mensen vrijstellen van de sollicitatieplicht en re-integratieverplichtingen. De 
tegenprestatie wordt geschrapt. In plaats daarvan mogen gemeenten de hulp bieden die mensen 
nodig hebben. Meedoen en mee kunnen doen aan de maatschappij zijn het belangrijkste doel van de
bijstand. Dat kan met werk, mantelzorg of een extra opleiding. Het wordt makkelijker om deels aan 
het werk te gaan vanuit te bijstand. Gemeenten kunnen experimenteren met vormen van het 
basisinkomen. De financiële tekorten bij gemeenten worden aangevuld.”

En: “Mensen krijgen het stempel fraudeur, als ze een foutje maken op een formulier. Ze krijgen hoge 
boetes opgelegd en kunnen geen betalingsregeling krijgen. Dat is onrechtvaardig. Mensen zijn 
voortaan pas fraudeur als echt wordt bewezen dat ze opzettelijk voordeel proberen te verkrijgen.”

Tot slot: “We schaffen de kostendelersnorm af.”

De vraag is hoe we dit precies gaan uitwerken en hoe we snelle verbeteringen kunnen doorvoeren. 
Tbv de doorrekening van verkiezingsprogramma is geen maatregel aangeleverd bij het CPB door onze
partij. Voorts ontbreekt nu een aanpak voor meer betaald werk en een betere arbeidsbemiddeling.

Door ons voorgestelde aanpak:

Snelle verbeteringen:
 Schrappen kostendelersnorm in de bijstand
 Schrappen partnertoets in de bijstand – dit heeft ook goed gewerkt in de TOZO
 Verruimen inkomenstoets (giften € 100 per maand vrij, teruggaven en schadeloosstellingen 

vrijstellen, bij weer gaan werken extra inkomen tot minimumloon kortingsvrij in de eerste zes
maanden) 

 Verruimen vermogenstoets (eigen woning, auto nodig voor werk, spaargeld tot bepaald 
bedrag, e.d.: maak dit uitvoeringstechnisch eenvoudig: stel € 100.000 vrij + eigen woning, 
dan concentreer je je op het echte misbruik bij controle)

 Schrappen regels over besteding uitkering 
 Wettelijke regeling bezwaar en beroep met voldoende rechtsbescherming, en gratis 

onafhankelijke rechtsbijstand
 Verbod op niet-transparante en discriminerende algoritmes, opheffen Inlichtingenbureau, 

kliklijnen, fraude moet bewezen worden als bewust gepleegde fraude (geen omdraaien 
bewijslast meer, geen fouten of vergissingen aanmerken als fraude), altijd maatregelen 
proportioneel en met menselijke maat, betalingsregelingen altijd mogelijk maken
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 Invoeren van hardheidsclausule (deze ook toepassen als daar aanleiding toe is zonder dat 
daar om verzocht is)

 Vervallen verplichte tegenprestatie
 Vervallen sollicitatie- en re-integratieverplichtingen indien er op korte (tijdelijk opheffen) of 

lange (structureel opheffen) termijn geen zicht bestaat op re-integratie naar werk
 Lokale experimenten mogelijk maken voor volledig vervallen van alle verplichtingen
 Gemeenten beter financieren (minder op uitstroombevordering uitkering maar meer op 

succesvolle re-integratie naar goed werk)
 Budget en afspraken maken voor verbetering scholing en coaching voor werkzoekenden bij 

gemeenten. Maak experimenten mogelijk met werkwinkels (zie hierna) op basis van eigen 
regie werkzoekenden

 Budget en regelruimte voor uitbreiden gemeentelijke basisbanen

Zolang covid-maatregelen weer/nog steeds actueel zijn, daarop vooruitlopend:
 herstel NOW (loonkostensubsidie)
 extra steun voor cultuursector
 herstel TOZO (inkomenssteun zzp-ers)
 afschaffen kostendelersnorm bijstand 
 verruiming toegang WW: In de toegangsvoorwaarde bij de WW dat je tenminste 26 weken 

gewerkt moet hebben in de 36 maanden voorafgaande aan de WW-aanvraag, schrappen we 
de huidige eis dat die 26 weken aansluitend moet zijn. Ook bij korte baantjes die wel optellen
tot 26 weken krijg je daardoor recht op WW

 de minimumduur van de WW verlengen van 3 naar 8 maanden
 schrappen van verplichting op ‘passend’ werk te vinden in de WW: uitgaan van eigen regie
 betere scholingsfaciliteiten in de WW en bijstand
 uitbreiding mogelijkheden voor vroegpensioen voor oudere werklozen in deze pandemie

Structurele nieuw systeem

Insteek zou moeten zijn om liefst in linkse samenwerking met tenminste GL en SP een nieuw systeem
te ontwikkelen voor een inkomensvangnet en re-integratie naar werk.

Hoofdlijnen zouden volgens Linksom! in PvdA moeten zijn:
 Ontkoppeling (juridisch, financieel en organisatorisch) van inkomensvangnet en re-integratie 

naar werk. 
 Inkomensvangnet zou niet per gemeente moeten verschillen, daarom landelijke uitkering 

maken (bijv. bij SVB)
 Maak inkomensvangnet individueel en met ruime inkomens- en vermogenstoetsen (zie 

hierboven)
 Geen andere voorwaarden, verplichtingen of verboden dan deze inkomen- en 

vermogenstoetsen
 Huidige bijstand (incl. IOAZ en IOAW) en Wajong vervallen dan 
 Bijzondere bijstand kan voor aanvullend maatwerk bij gemeenten blijven
 Integreer re-integratie naar werk bij UWV en gemeenten in regionale werkwinkels met 

tripartite besturing gemeenten en sociale partners
 We gaan het paradigma bij de arbeidsbemiddeling principieel verschuiven van wantrouwen 

naar vertrouwen, in de overtuiging dat de meeste mensen graag betaald willen werken. De 
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focus gaan we richten op de mensen die wel willen, in plaats van de kleine minderheid die 
niet wil. Beleidsambities zoals ‘sluitende aanpakken’ en ‘iedereen een traject’ laten we 
daarmee los. 

 Richt re-integratie in op basis van eigen regie werkzoekende, incl. keuze naar welk werk, 
waar werken en hoeveel werken (we nemen daarbij dus afscheid van het begrip ‘passend 
werk’ – wat passend is bepaalt de werkzoekende zelf. 

 Motiveer, faciliteer en stimuleer i.p.v. disciplinering, verplichtingen en sancties. Alle 
verplichtingen voor solliciteren, beschikbaar zijn voor werk en re-integratie naar betaald 
werk vervallen. 

 Met de zogenoemde ‘niet-willers’ kun je in gesprek gaan om de motivatie te peilen en te 
bevorderen, en je kan ze facilitering en beloning aanbieden (bijv. een werkbonus bij weer 
gaan werken vanuit een uitkering, zoals die nu ook geldt bij de Wajong). Dienstverlening is 
gratis en vrijwillig, voor iedereen die (meer, ander) werk zoekt. Wat passend is aan 
begeleiding en instrumenten, bepaalt de werkzoekende uiteindelijk zelf. 

 Betaald werk gaan we nog meer lonend maken door de huidige fiscale arbeidskorting te 
vervangen door een verzilverbare arbeidstoeslag. De huidige arbeidskorting levert te weinig 
voordeel op bij juist de lagere inkomens. We gaan daarom als de korting meer bedraagt dan 
men aan belasting betaalt, het meerdere contant uitkeren. En we gaan dit zodanig 
vormgeven dat juist lagere inkomens er meer op vooruit gaan dan in de huidige systematiek 
en hogere inkomens er juist minder van profiteren. Zowel werknemers als zelfstandigen gaan
deze arbeidstoeslag ontvangen. 

 Werkwinkels helpen anderzijds werkgevers bij zoeken naar werknemers. 
 We moeten veel meer geld investeren in goede arbeidsbemiddeling, opdat iedereen die 

(meer, anders) betaald werk wil gratis een persoonlijke intake, een re-integratieplan op maat
en een persoonlijke werkcoach krijgt, met veel persoonlijk contact, en een recht op nuttige 
scholing daarbij

 Wat betreft de scholing gaan we een wettelijk stelsel van leerrechten invoeren: 
o Iedereen krijgt bij geboorte (of bij immigratie na gelijkstelling aan of verkrijging van 

Nederlanderschap) een gelijk aantal leerrechten. Bij migratie op latere leeftijd is er 
correctie op leerrechten, afhankelijk van genoten vooropleiding;

o Gebruik van funderend onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) is gratis en kost geen
leerrechten. Gebruik van initieel tertiair onderwijs kost leerrechten, waarbij een hoger 
onderwijsniveau meer leerrechten kost. Beroepsonderwijs in vorm van werkend leren 
wordt daarvan vrijgesteld – gedurende zo’n leerweg gebruik je geen leerrechten, heb je 
recht op minimum(jeugd)loon en ontvangt de werkgever daarvoor tenminste 50% 
loonsubsidie. De leerrechten kunnen voorts gebruikt worden voor gecertificeerde bij- en 
nascholing of voor omscholing. Deze scholing wordt zoveel mogelijk op maat 
vormgegeven. Dit systeem komt in de plaats van het huidige les- en collegegeld, die dus 
vervallen (zie ook hierna);

o Volgen van relevante scholing door werknemers wordt deel van de 
beloningssystematiek, de werkgever is verplicht daartoe voldoende gelegenheid te geven
onder werktijd;

o Werkzoekenden kunnen leerrechten inzetten voor scholing richting betaald werk;
o De transitievergoeding kan vrijwillig geheel of gedeeltelijk worden ingezet voor 

leerrechten;
o Gedurende de loopbaan worden leerrechten weer aangevuld;
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o De financiering van de leerrechten geschiedt tripartite door de overheid en een 
werkgevers- en werknemerspremie;

o De bestaande sectorale opleidingsfondsen worden geïntegreerd in het nieuwe 
leerrechtensysteem. Ook de gelden voor duurzame inzetbaarheid uit het 
pensioenakkoord (800 miljoen euro) worden hierbij betrokken – deze gelden worden 
(anders dan in het pensioenakkoord) structureel gemaakt.

Daarnaast moeten we aparte beroepsbegeleidende leerwegen (BBL)-trajecten organiseren 
als tweede kans onderwijs. Ook komt er voldoende budget voor scholing speciaal gericht op 
langdurig werklozen. 

 De werkwinkels gaan aan iedere werkende eenmaal per twee jaar een gratis 
loopbaangesprek aanbieden over ontwikkeling en toekomst en een gratis 
gezondheidscontrole aan, proactief gericht op voorkomen van werkloosheid en van ziekte en
arbeidsongeschiktheid, waarbij tenminste de gewenste bij- om- en nascholing wordt 
besproken. Deelname wordt beloond. Medische gegevens blijven uiteraard beschermd, en 
worden niet aan werkgever of werkwinkel of wie dan ook ter beschikking gesteld. 

 De werkwinkels werken samen met instellingen voor beroepsonderwijs. We investeren 
structureel extra geld in het beroepsonderwijs om aan de vraag naar arbeid te voldoen. Het 
aanbod en de inrichting van het initieel beroepsonderwijs moet beter afgestemd worden op 
de vraag van werkgevers. Praktijkleren, dat in buitenland succesvol is juist voor praktisch 
opgeleide werkenden, is in ons land relatief onderontwikkeld. We gaan het werkend leren 
bevorderen door beroepsopleidingen zoveel mogelijk tenminste ook in deze vorm aan te 
laten bieden. Daartoe sluiten we een sociaal akkoord, waarbij deelnemers aan deze (gratis, 
er wordt geen les- en collegegeld geheven) leerweg het minimumloon (beneden 18 jaar het 
voor hen toepasselijke minimumjeugdloon) ontvangen, met loonkostensubsidie en 
ondersteuning van werkgevers. ROC’s (mbo-instellingen) met veel leerlingen uit 
achterstandsituaties ontvangen gericht extra overheidsgeld om voortijdig schooluitval te 
voorkomen. Daarnaast gaan we aparte beroepsbegeleidende leerwegen (BBL)-trajecten 
organiseren als tweede kans onderwijs. Ook komt er voldoende budget voor scholing 
speciaal gericht op langdurig werklozen. 

We moeten daarnaast streven naar volledige werkgelegenheid voor iedereen die wil en kan 
werken. Daarbij gaat het om betaald werk. Dit bereiken we met onderstaande aanpak:
 We moeten voor meer werkgelegenheid vooral publieke banen realiseren. Bij het nemen van

maatregelen om werkloosheid te voorkomen en te bestrijden wordt traditioneel altijd veel 
nadruk gelegd op banen in de marktsector. Maar we kunnen het veel directer regelen in de 
publieke sector. Publieke banen zijn echte banen, belangrijk voor onze welvaart en ons 
welzijn. Wij zijn ideologisch voor een sterke, activistische overheid en publieke sector, en 
nemen afstand van een kleine overheid en publieke sector als ideologisch doel. Het maakt 
economisch niets uit waar iemand zijn of haar brood verdient. Er bestaat dus ook niet zoiets 
als ‘echte’ banen (markt) en surrogaatbanen (publiek). En er is geen objectieve maatstaf voor
de optimale omvang van de publieke sector. Naarmate producten dankzij technologische 
innovatie en stijgende arbeidsproductiviteit relatief goedkoper worden, is het zelfs logisch 
dat de publieke sector een groter deel van het nationaal inkomen gaat kosten: de (arbeids-) 
productiviteit in zorg en onderwijs kan immers veel moeilijker toenemen dan in de industrie, 
zakelijke diensten of de landbouw. Bovendien zijn er ernstige tekorten aan goed opgeleide 
professionals bij overheden en publieke sectoren, met hoge werkdruk en te lage kwaliteit als 
gevolg. 
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 Meer publieke banen en beter beloonde publieke banen kost veel geld en vraagt dus hogere 
belastinginkomsten. Maar het probleem in Nederland is niet dat de collectieve uitgaven te 
hoog zijn, maar dat de collectieve lasten zo oneerlijk zijn verdeeld. Er is genoeg ruimte om te 
investeren, als we ook bereid zijn tot die eerlijke verdeling. Ons belastingstelsel moet 
daarvoor nodig op de schop.

 Een euro besteed door de overheid levert gemiddeld genomen meer werkgelegenheid op 
dan een euro besteed door de markt. Dat heeft met drie dingen te maken: (1) de overheid 
kan sturen op werkgelegenheid, de markt doet dat niet; (2) de publieke sector bestaat vooral
uit diensten en dat is arbeidsintensiever; en (3) publieke bestedingen vloeien minder weg 
naar het buitenland. Bovendien zorgt een sterke publieke sector voor goede vestigings- en 
concurrentievoorwaarden. Daarbij zijn er nu grote tekorten in de publieke sector na 
decennia verwaarlozing en bezuinigingen en de invoering van funeste marktwerking.

 We willen daarom in de publieke sector ca. 300.000 extra reguliere banen realiseren: in de 
zorg en welzijn, in onderwijs en kinderopvang, en bij politie, defensie en justitie, in het 
openbaar vervoer en banen bij  uitvoering, onderhoud en beheer, inspectie en toezicht van 
de overheid. Daarenboven gaan we investeren in betere beloning. In totaal gaat het om ca. 
15 miljard euro aan structurele extra uitgaven voor de publieke sector voor extra banen, 
vermindering werkdruk en betere beloning. Daarmee gaan we de wachtlijsten te lijf en 
verbeteren we de kwaliteit. De publieke sector moet een plek zijn waar je trots op kunt zijn 
om te mogen werken. Je werkt niet alleen voor de publieke zaak, maar je bent goed 
opgeleid, hebt veel eigen regel- en budgetruimte, en je verdient ook goed, en bent als regel 
in vaste dienst. 

 Aparte aandacht is daarbij nodig voor contact met burgers en voor onderhoud en beheer. 
Dat is sterk verwaarloosd. We investeren daarom hier extra in, o.m. met veel extra banen. 
Betaald werk in de publieke sector en bij publieke aanbestedingen wordt van kostenpost tot 
doelstelling. “We don’t work to bake brownies, we bake brownies to make work”, zo luidt het
credo van een bekende New Yorkse bakker, wat we ook in de publieke sector serieus moeten
nemen. Met name voor praktisch geschoold werk investeren we extra in banen in de 
publieke sector. Juist zulke banen dreigen door automatisering (administratie, 
klant/burgercontact) wegbezuinigd te worden als we ze niet als zelfstandige doelstelling 
kwalificeren. 

 Dat zal in één klap de onvrijwillige werkloosheid al drastisch verminderen. En in tijden van 
crises scheppen we anticyclisch extra publiek werk en breiden we de scholingsinspanningen 
en de inkomensbescherming uit. Publieke banen als schokdempers om de bestedingen op 
peil te houden en de kosten van werkloosheid te vermijden. Het helpt ook tegen te grote 
inflatie of deflatie. Daarmee voorkomen we grote maatschappelijke kosten van crises en 
verkorten we de herstelperiodes. Het is veel effectiever en efficiënter dan investeren in 
banen in de marktsector tijdens crises. 

 We voeren een recht in op het aanbod van een basisbaan. Basisbanen zijn altijd publieke 
banen, met tenminste het minimumloon, een aanvullend pensioen en een vaste aanstelling, 
verlof/vakantie en aanvullende vergoeding van noodzakelijke kosten voor de vervulling van 
de baan (zoals reiskosten). Overheden, publiek bekostigde en non-profit instellingen (bijv. 
ook wijkraden, speeltuinen, sport- en andere verenigingen) kunnen banen aanbieden, en dat 
volledig door het Rijk bekostigd krijgen. De enige toets is of het niet reguliere, bestaande 
betaalde arbeid verdringt. Iedereen die dat wil, kan er voor in aanmerking komen. Daarmee 
kan het stelsel van basisbanen een grote vlucht krijgen omdat er geen beperkingen zijn in de 
financiering, hetgeen nu het grootste probleem is (de gemeenten hebben maar beperkte 
middelen en vragen daarom vaak private cofinanciering). Er zijn geen uit- of 
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doorstroomdoelstellingen, mensen kunnen blijven werken zolang zijzelf en hun 
werkorganisatie dat willen. De publieke en nonprofitinstellingen en overheden kunnen zelf 
beslissen welke taken zij nuttig vinden om te laten bekostigen en vervullen door een 
basisbaan, zonder dat zij daar zelf kosten aan hebben, anders dan begeleiding en aansturing. 
Er zijn geen doelstellingen over hoeveel basisbanen er moeten komen, maar iedereen die 
zich daarvoor meldt, moet daaraan geholpen worden

 Bij onvrijwillig verlies van betaald werk worden werkgevers verplicht om mee te werken aan 
begeleiding naar ander betaald werk en daarin naar vermogen te investeren. Werkgevers 
krijgen een boete als men dat onvoldoende doet. Met een combinatie van opleiding, 
uitkering, aanvulling van de oude werkgever en inkomen bij de nieuwe werkgever moeten 
mensen de kans krijgen om tijdig omgeschoold te worden zonder dat zij ineens (een groot 
deel van) hun inkomen kwijt zijn

Aparte aandacht is nodig voor mensen met een arbeidsbeperking of een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Voor mensen met een arbeidsbeperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt blijven 
er aparte regelingen, maar die gaan we wel vereenvoudigen en beter organiseren, met als doel het 
recht op betaald werk zo inclusief mogelijk vorm te geven. Hiervoor stellen we de volgende 
structurele aanpak voor (die op onderdelen wellicht al eerder ingevoerd kan worden):

 De Wajong wordt vervangen door het Zekerheidsinkomen. Daarmee vervallen ook de 
verplichtingen voor werk voor mensen die nu in de Wajong zitten. Zij krijgen in plaats daarvan 
recht op arbeidsbemiddeling, op maat, met eigen regie. De inkomens- en vermogenstoetsen 
worden door het Zekerheidsinkomen ook ruimer dan in de huidige Wajong. Ook zijn er geen 
beoordelingen meer voor het resterende arbeidsvermogen ten behoeve van de uitkering, en 
geen ‘gezondheidsverplichtingen’. De uitkering blijft net als nu individueel, dus geen partnertoets
of kostendelersnorm. 

 We voeren voor mensen met arbeidsbeperking die daardoor niet voltijds kunnen werken maar 
wel naar vermogen werken een wettelijk recht in op een beloning volgens het normale 
functieloon voor een voltijdsbaan, waarbij de werkgever gecompenseerd wordt met 
loonkostensubsidie. 

 We verlagen daarnaast de grens voor een WIA-uitkering van 35% naar 15% 
arbeidsongeschiktheid, zoals die ook was en is in de WAO. De 35-15% arbeidsongeschikten 
krijgen daarmee een WGA-uitkering en recht op passende begeleiding naar werk zolang de 
arbeidsongeschiktheid voortduurt. Daarmee komt deze grens ook in overeenstemming met de 
ILO-normen. 

 De WGA-uitkering wordt losgekoppeld van de arbeidsparticipatie. Een aanvulling voor degenen 
die anders onder het sociaal minimum komt (dagloon was te laag) wordt in het vervolg op grond 
van de WIA en dus door het UWV verstrekt (in plaats van door gemeenten op basis van de 
Participatiewet). 

 We richten voorts de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid onafhankelijk van de 
uitkeringsinstantie in, en daarom wordt deze verplaatst van het UWV naar de Sociale 
Ontwikkelingsbedrijven. De rechtsbescherming hierbij wordt versterkt. 

 De sociale werkvoorziening (SW) moet weer opengesteld worden voor nieuwe instroom, waarbij 
we ze omvormen tot Sociale Ontwikkelingsbedrijven (SO-bedrijven). Het bestaande beschut werk
en ook de arbeidsmatige dagbesteding gaan hier in op. Organisatorisch koppelen we deze SO-
bedrijven aan de werkwinkels, in iedere arbeidsregio tenminste één. Ze functioneren ook als 
expertisecentrum voor de werkwinkels als het gaat om begeleiding en bemiddeling van 
werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De 
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betrokkenheid van gemeenten is essentieel om ook verbinding te leggen met hulptrajecten in 
domeinen die gemeenten organiseren, zoals de schuldhulpverlening en de bijzondere bijstand, of
in de zorg. Ook deze stelselwijziging voeren we de komende periode in.

 De behoeften en (ontwikkel)mogelijkheden van elke cliënt vormt het uitgangspunt bij een SO-
bedrijf. Iedereen wordt gestimuleerd, maar niet verplicht, om zijn of haar talent te ontwikkelen 
en – indien mogelijk – regulier op de arbeidsmarkt actief te zijn. Daarnaast worden er binnen het 
SO-bedrijf werkplekken geboden voor de mensen die in een beschermde omgeving het best tot 
hun recht komen. Meerdere werksoorten vormen een leerwerkbedrijf waar een certificaat 
behaald kan worden (zoals een praktijkverklaring). Ook bijv. Zekerheidsinkomen-gerechtigden en
statushouders kunnen gebruik maken van het leerwerkbedrijf. Het aanbod van werksoorten en 
certificaten wordt besproken met werkgevers, werknemers en met de ondernemingsraad. 

 Verder krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een 
arbeidsbeperking het recht op initiatief. Dat betekent dat werkzoekenden zelf een re-
integratieplan kunnen indienen bij de gemeente, met de daarvoor noodzakelijke 
loonkostensubsidie, scholing, jobcoaching en werkplekaanpassing (tot een bepaald maximum). 
Dit leidt wellicht tot enige extra kosten, maar het leidt evengoed tot een besparing op de 
uitkeringslasten. Het recht op werk en begeleiding naar werk wordt versterkt en mensen kunnen 
zelf de regie nemen. We betrekken ervaringsdeskundigen bij de uitvoering en het beleid. 

 De bestaande regelingen voor facilitering van werk aan mensen met een arbeidsbeperking (zoals 
garantiebanen en beschut werk, jobcoach, no-riskpolis bij ziekte, subsidie voor aanpassing van de
werkplek en loonkostensubsidie) worden geïntegreerd in één regeling. Nu kennen deze 
regelingen ieder zijn eigen voorwaarden, indicaties en geldstromen. Dat bemoeilijkt om mensen 
aan betaald werk te helpen: als je vastlegt wie in aanmerking komt, sluit je altijd mensen uit. 

 De beloning van mensen die werken op de SO-bedrijven wordt geregeld in een aparte cao, met 
een loon dat tenminste het minimumloon en een opbouw van aanvullend pensioen kent, en alle 
normale arbeidsvoorwaarden. Mensen die op een garantiebaan werken en die door hun 
beperking minder uren kunnen werken en/of minder productief kunnen zijn maar wel naar 
vermogen werken, hoeven niet meer hun loon aangevuld te krijgen met een uitkering, zoals nu 
(de zgn. loondispensatie). In plaats daarvan krijgen ze zoals hiervoor al aangegeven het recht op 
het normale functieloon dat voor hun werk geldt voor een voltijdse omvang. De werkgever wordt
hiervoor gecompenseerd met loonkostensubsidie, die via de SO-bedrijven wordt verstrekt. Voor 
zowel de banen bij het SO-bedrijf als de garantiebanen geldt een loondoorbetalingsverplichting 
bij ziekte die volledig vergoed wordt door het Rijk. 

Aandachtspunten/relevante feiten:
 Er is ondanks een zeer lage werkloosheid nog steeds een grote groep mensen die (meer) wil 

werken, dit betreft ruim een miljoen mensen. Bovendien neemt het aantal langdurig werklozen 
nog toe. Betaald werk geeft niet alleen een inkomen, dat bovendien in een ruilrelatie in plaats 
van in een afhankelijkheidsrelatie tot stand komt (arbeid in ruil voor loon), werk geeft ook zin, 
identiteit, structuur en sociale context aan je leven. Mensen stellen zich vaak voor met hun naam
én hun beroep. Zonder werk geen beroep, geen collega’s. Waar praat je over in je vrije tijd? En 
met wie? Werk is niet een ongemak dat we moeten verdragen om inkomsten te kunnen generen,
opdat we maar voldoende kunnen consumeren. Werk vormt ons tot wie we zijn – als er geen 
werk meer is, dan raakt dat ons ‘zijn’. Dat merk je pas goed als het je plotseling onvrijwillig niet 
meer hebt of niet kan krijgen. Werkloosheid is daarom meer dan een economisch probleem. Het 
is vooral een sociaal en een ordeningsprobleem. Onvrijwillige werkloosheid leidt tot hoge, 
vermijdbare maatschappelijke kosten en persoonlijk drama.
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 Anderzijds zijn er maar weinig mensen die echt niet willen werken terwijl ze dat wel kunnen. Ze 
stellen terecht wel eisen aan het werk. Mensen dwingen tot werk waar zij niet gemotiveerd voor 
zijn leidt zelden tot een positief resultaat tussen werkgever en werknemer. Mensen dwingen tot 
werk met onzekere contracten en/of slechte beloning leidt niet tot de beoogde vergroting van 
bestaanszekerheid. Dwang blijkt in de praktijk van de arbeidsbemiddeling dan ook 
contraproductief te werken. De resultaten van de arbeidsbemiddeling en re-integratie zijn 
bedroevend en sinds de invoering van de Participatiewet verder verslechterd. De meeste inzet en
het meeste geld worden besteed aan hen die dat het minst nodig hebben en aan soms zelfs 
vernederende, en vaak contraproductieve controles op zinloze verplichtingen. Er is onvoldoende 
budget voor kwalitatief goede arbeidsbemiddeling, met veel persoonlijk contact en met 
voldoende scholingsmogelijkheden. De arbeidsbemiddeling is ook nog eens opgeknipt tussen 
opeenvolgende trajecten van UWV en gemeenten, die slecht op elkaar aansluiten. Er is ook 
nauwelijks geld en aandacht voor effectieve preventie van onvrijwillige werkloosheid. De 
(re-)integratie van mensen met een arbeidsbeperking is ook hopeloos complex georganiseerd en 
behaalt zeer slechte resultaten. 

 Volgens CBS gelden eind tweede kwartaal 2021 de volgende cijfers:
o Totale bevolking 15-75 jaar: 13,1 miljoen
o Waarvan beroepsbevolking: 9,3 miljoen, waarvan 9,0 miljoen werkzaam en 306.000 

werkloos.
o Van de 9 miljoen werkzamen zijn er 4,5 miljoen in deeltijd en 4,5 miljoen in voltijd.
o Van de 4,5 miljoen deeltijders willen er 354.000 meer uren werken en zijn daarvoor 

beschikbaar.
o Van de 3,8 miljoen niet-beroepsbevolking zoeken 3,4 miljoenen geen werk en zijn ook niet 

beschikbaar. Hiervan kunnen/willen er 3,2 miljoen niet werken, maar 215.000 ervan willen 
wel werken.

o Van de overigen niet-beroepsbevolking zijn er 165.000 die wel gezocht hebben naar werk, 
maar zijn niet beschikbaar. De resterende 216.000 zijn wel beschikbaar, maar hebben niet 
gezocht. Van deze laatste groep hebben 79.000 dat niet gedaan vanwege weinig resultaat, en
137.000 vanwege een andere reden. 

 Het SCP concludeert in zijn eindevaluatie dat de Participatiewet is mislukt:
o De WSW-doelgroep is minder aan het werk (baankans van 55% naar 39%, en veelal tijdelijke, 

kleine banen); de baankans van klassieke bijstandsontvangers bleef laag (7-8%), ook veelal 
tijdelijk werk, en de baankans van jonggehandicapten is weliswaar iets gestegen (van 29 naar
38%), maar dit betreft wederom veelal tijdelijk deeltijdwerk, en hun financiële situatie is 
verslechterd.

o De doelstelling ‘Iedereen aan het werk’, ‘Sluitende aanpak’ is niet reëel. Niet iedereen kan 
werken, en voor een groot deel geldt dat eerst andere problemen opgelost moeten worden 
en/of er scholing nodig is. Een derde van de bijstandsgerechtigden verwacht zelf nooit meer 
aan het werk te komen.

o Integrale aanpak van problemen bij werkzoekenden komt nauwelijks van de grond. Ieder 
terrein heeft zijn eigen regelingen en voorwaarden, vaak gemotiveerd om oneigenlijk gebruik
en fraude te voorkomen. De schotten belemmeren echter effectieve maatwerkoplossingen. 
Daar komt bij dat aanvraag- en uitvoeringsprocessen uit oogpunt van efficiëntie zijn 
gestandaardiseerd en gedigitaliseerd. De dienstverlening is daardoor te weinig persoonlijk en
bovendien niet voor iedereen toegankelijk. Het zelfredzaamheidsniveau van werkzoekenden 
wordt teveel overschat. 
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o De groeiende fragmentatie van wet- en regelgeving maakt het bestaande systeem complex. 
Bijvoorbeeld de regelingen voor bijverdienen en verrekening van inkomsten in de bijstand 
zijn ingewikkeld, hetgeen de kans op fouten vergroot en daarmee kans op terugvorderingen 
en sancties. Ook de terugvorderingen bij toeslagen veroorzaken veel problemen. Dit 
bevordert dat mensen terughoudend zijn bij het aanvaarden van betaald werk.

o Werkplekken en activeringstrajecten sluiten vaak niet aan op mogelijkheden en wensen van 
betrokkenen. Hoe groter de afstand naar de arbeidsmarkt (geworden) is, hoe moeilijker 
terugkeer te realiseren blijkt. 

o Activering via verplichtingen en sancties werken averechts. Ze ontmoedigen en demotiveren.
Dwingen tot onbetaalde werkzaamheden blijkt demotiverend en ontmoedigend te werken. 
Bejegening is teveel vanuit wantrouwen en disciplinering in plaats van motivering, verleiding 
en beloning. Dit leidt ook tot stigmatisering. Ontbreken van eigen regie bij welk werk je zoekt
en hoe dat te bereiken is, werkt belemmerend. Werkgevers krijgen slecht gemotiveerde 
werknemers. De Participatiewet laat met voorschriften en automatische straffen (artikel 18 
PW) consulenten ook vrijwel geen ruimte voor maatwerk. Maar dat heeft ook een 
ontmenselijking tot gevolg. Eén van de voorschriften is: je mag je kans op werk niet 
belemmeren door uiterlijkheden als kleding of gebrek aan persoonlijke verzorging. Hoe dat 
ook bedoeld is, dit is hoe het uitwerkt: ‘Er werd mij door de werkcoaches keihard gezegd het 
is mijn eigen schuld dat ik geen werk had omdat ik te dik was.’ Als iemand niet solliciteert op 
door gemeente aangeboden baan, leidt in de praktijk ook tot sancties en stopzetten 
uitkering, zelfs als je bezig met een ander traject.

o De kwaliteit van de arbeidsbemiddeling is slecht. Het SCP wijt dit aan gebrekkige kennis en 
professionaliteit bij gemeenten. Er is nauwelijks persoonlijk contact, geen goed netwerk, 
weinig zicht op wat werkt, de aansturing is vooral budgettair, op korte termijn gerichte, er 
wordt nauwelijks scholing ingezet, werkgevers worden weinig ontzorgd, er is een slecht 
matchingproces tussen werkgevers en werkzoekenden.

o De aandacht gaat teveel uit naar de verkeerde groep. De beperkte middelen worden door 
gemeenten ingezet voor de groep ‘kansrijken’ omdat met hen het meeste succes valt te 
behalen. Voor de overigen, de 'kansarmen', in bijna alle gemeenten de helft of meer van het 
totaal, zijn nauwelijks middelen en is er dus geen aandacht. Hoogstens één keer per jaar is er 
contact, soms zien mensen jarenlang niemand van de Sociale Dienst. Dat zij zo weinig 
aandacht krijgen is, ook gezien de sociale en fysieke problemen, een gemiste kans. Bijna een 
half miljoen mensen die merendeels al jarenlang, dag in dag uit, zit uitzichtloos op de bank. 
Een klein deel van hen, de ‘kansrijken’, wordt vaak vruchteloos achter de broek gezeten, 
terwijl het grootste deel juist nauwelijks aandacht krijgt en afgeschreven lijkt voor de 
samenleving. Ruim twee derde (70%) van de mensen in de bijstand zit daar al langer dan 
twee jaar, ruim 40 procent al meer dan vijf jaar. Na twee jaar is de kans op re-integratie 
gedaald naar 5%. Komen ze toch weer aan het werk, dan is dat vaak tijdelijk, waarna men 
weer terugvalt in de uitkering. Een relatief kleine groep (70.000) legt het hoofd zelfs definitief
in de schoot. Dit betreft ook jongeren. 

o Er zijn ook perverse prikkels van financiering aan gemeenten voor de uitvoering van de 
Participatiewet. Gemeenten die weinig of niets doen, houden relatief veel geld over op het 
participatiebudget. Actieve kleine gemeenten ondervinden financieel nadeel doordat 
besparingen op het bijstandsbudget worden afgeroomd, terwijl wel kosten worden gemaakt 
voor begeleiding. Snelle uitstroom uit bijstand levert gemeenten nu besparing op 
bijstandsuitgaven op, geld wat ze zelf mogen houden en vrij besteden. Tekorten moeten 
gemeenten zelf aanvullen. Dit prikkelt gemeenten om een kosten-batenanalyse te maken 
voordat besloten wordt tot re-integratie. De consequentie hiervan is dat gemeenten zich 
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richten op de meest kansrijke kandidaten. Vooral in grote steden leidt dit ertoe dat mensen 
‘met een lage loonwaarde’ met rust worden gelaten, informeel ontheven van de 
sollicitatieplicht en zo in feite afgeschreven van de arbeidsmarkt. Kansen worden zo verspilt. 
Bezuinigingen, juist in tijden van crises op de arbeidsmarkt, versterken dit effect.

o In grote steden hebben gemeenten 25% van doelgroepen niet in beeld, bij andere 
gemeenten is dat 12,5%. Kwetsbare groepen worden niet actief opgespoord. 

 De middelen voor activering zijn tussen 2004 en 2017 gehalveerd, van ruim 1,2 procent naar 0,6 
procent van het bruto binnenlands product (cijfers OESO). Bij het UWV is het budget voor 
arbeidsbemiddeling gehalveerd, bij gemeenten verdween zelfs twee derde van het betreffende 
budget. Ondanks het grote aantal bijstandsontvangers zonder startkwalificatie zijn de middelen 
voor scholing bijna geheel stopgezet.

 UWV en gemeenten laten zich primair leiden door de vraag welke ondersteuning de kortste 
route naar werk oplevert. Scholing is dat vaak niet en wordt dan ook weinig ingezet. De immense
bezuinigingen op het budget versterken deze trend. Wat mensen intrinsiek beweegt en waar ze 
dus warm voor lopen blijft nu onderbelicht. Dit is funest voor de veerkracht en motivatie van 
mensen. Er is snelle veroudering van relevante kennis en ervaring: in het huidige systeem 
verpietert het menselijk kapitaal.

 Gezondheid blijkt ook voor mensen zonder beperking de voornaamste belemmerende factor te 
zijn richting werk. Daar wordt weinig aan gedaan. De arbeidsmarkt is niet ingericht om deze 
groep op te nemen. Ook laagopgeleid werk vraagt veel van mensen, omdat het fysiek zwaar is, 
hoge eisen stelt aan sociale vaardigheden en emotioneel belastend is.

 Het systeem komt te laat in actie: dat gebeurt pas als men al een uitkering heeft, en niet 
proactief door ander werk te regelen bij gezondheidsproblemen of bij dreigend verlies van werk.

 De splitsing in de activering en begeleiding tussen WW (UWV) en Bijstand (gemeenten) vergroot 
de problemen: de overdracht van dossiers strooit zand in de activeringsmachine omdat de 
dienstverlening niet aansluit. Het stelsel stelt nu het systeem centraal in plaats van de te re-
integreren persoon.

 Er wordt niet gestuurd op duurzame uitstroom naar goed werk, maar op zo snel mogelijk uit de 
uitkering. Uitvoeringsinstanties worden ook niet beoordeeld op de mate waarin zij erin slagen 
om de waarden van werk duurzaam te waarborgen: De commissie Borstlap: “In de praktijk wordt
primair gekeken of aan bepaalde prestatie-indicatoren wordt voldaan. In deze sturingsfilosofie 
wordt de effectiviteit van het gevoerde beleid afgemeten aan zaken als klanttevredenheid (krijgt 
het UVW gemiddeld een 6,3 voor de dienstverlening aan werkgevers?) en rechtmatigheid (is in 
minimaal 99 procent gehandeld conform de geldende regels en besluiten?). De vraag in hoeverre 
het gevoerde beleid bijdraagt aan een duurzame re-integratie wordt niet gesteld. Ook wordt niet 
ingegaan op de vraag of de juiste persoon wel op de juiste plek terechtkomt zodat hij/zij zijn/haar
talenten optimaal kan ontwikkelen en gemotiveerd aan het werk kan blijven zonder na kortere of 
langere tijd weer te moeten terugvallen op een uitkering.”

 De huidige arbeidsbemiddeling bevordert flexwerk: het begrip passend werk is losgelaten, er is 
een verplichte inschrijving bij meerdere uitzendbureaus, er zijn volop draaideurconstructies met 
subsidie van flexwerkgevers (Wmo-vervoer bijv.), en gemeenten hanteren ondeugdelijke werk 
constructies als Flextensie en Schakelkans.

 Werkgevers zijn terughoudend om mensen die aan de kant staan weer in dienst te nemen. En 
hoe langer aan de kant, hoe groter die terughoudendheid. Financiële prikkels om dat toch te 
bevorderen zijn maar beperkt effectief en bovendien complex vormgegeven. Duurzame 
plaatsingen van niet-kansrijken zijn zeldzaam. Werkgevers stellen dat er te weinig geschikte 
vacatures zijn en dat matching van wensen en mogelijkheden van werkgever en werkzoekende 
ingewikkeld en kostbaar is.
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 Er vinden nu veel te weinig gerichte investeringen plaats in het vergroten van kennis, kunde en 
vaardigheden tijdens de loopbaan. Deze onderinvesteringen leiden tot onderbenutting van het 
persoonlijk menselijk kapitaal en van de daarvan te verwachten maatschappelijke baten. Het 
leidt zowel tot arbeidstekorten (er kan geen geschikt personeel gevonden worden) als tot 
werkloosheid (mensen kwalificeren zich niet voor de beschikbare banen). De middelen voor 
scholing en ontwikkeling van werkenden komen nu vooral terecht komen bij diegenen die dat 
het minst nodig hebben (hoger opgeleid, jonger, vast contract). Werkenden die leren het meest 
nodig hebben (wat lager opgeleid, wat ouder, veelal met een flexcontract), leren daardoor het 
minst. Werkenden ervaren nu ook nauwelijks de noodzaak tot scholing en ontwikkeling, of pas 
wanneer het bij dreigend ontslag vaak al te laat is. En het onderwijsaanbod is ook beperkt en 
voornamelijk gericht op initiële scholing en op relatief langdurige diploma-gevende trajecten.

Aandachtspunten/relevante feiten wat betreft regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking:
 De regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn (te) complex voor deze doelgroep,

maar ook voor de werkgevers en de uitvoerders: beschut werk, garantiebanen, 
loonkostensubsidie, jobcoaches, aanpassingen van werkplek, etc. Een overzicht:

 Sociale partners spraken af vóór 2026 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met 
een beperking. Het UWV monitort de extra banengroei en stelde eind 2019 dat al 53.000 
extra banen zijn gecreëerd. In plaats van de door UWV getelde extra banen, blijkt echter het 
daadwerkelijke aantal op 12.000 extra werkzame personen, zo’n 80 procent minder. 

 De banenafspraak was een sociaal akkoord uit 2013 voor extra banen voor mensen met een 
zodanige arbeidsbeperking dat zij niet zelfstandig minimumloon kunnen verdienen, maar 
niet zodanig dat men aangewezen is op beschut werk – de afspraak was 100.000 extra banen
bij private werkgevers, 25.000 banen bij de overheid, uiterlijk in 2026. Als dat niet behaald 
wordt, treedt een Quotumwet in werking, met boetes bij werkgevers als ze doelstellingen 
niet halen. 

 Alle mensen die een aanspraak kunnen maken op zo’n garantiebaan zijn opgenomen in een 
landelijk ‘doelgroepenregister’. Dat zijn in ieder geval alle Wajong-ers en schoolverlaters in 
het VSO en in het praktijkonderwijs. Voor werkgevers is het financieel aantrekkelijker om 
mensen uit register aan te nemen. Werkgevers willen voor meer dan de helft liever mensen 
met een fysieke beperking hebben dan mensen met een geestelijke beperking. Die laatste 
groep is echter veel groter. Zij maken dus veel minder kans. Een derde van de werkgevers 
heeft mensen uit de doelgroepen aan het werk. Het zijn bijna altijd dezelfde werkgevers. Ze 
nemen vooral mensen met de kleinste afstand tot de arbeidsmarkt. 

 Gemeenten blijven ver achter bij het bereiken van hun doelstelling. Daarop is besloten niet 
meer afzonderlijk doelstellingen op te nemen voor private werkgevers en gemeenten. Zo 
werden sancties bij gemeenten vermeden. Daarbij werd opgemerkt dat de hoogconjunctuur 
van de laatste jaren voor het evaluatierapport hielp, en dat een volgende crisis tot 
problemen kan leiden. Er zijn geen cijfers over hoe zich dit nu in de huidige crisis gaat. De 
verschillen in beschikbare instrumenten, tussen gemeenten onderling én tussen doelgroepen
(Participatiewet, Wajong, WIA) vinden werkgevers complex, soms onbegrijpelijk en 
frustrerend.

 Omdat wetten en geldstromen gemeenten sturen in wie zij ondersteunen, werken 
Participatiewet en banenafspraak trechtervormig, waardoor veel mensen met een beperking,
arbeidsvermogen én een arbeidswens buiten beeld blijven, volgens zelforganisatie Ieder(in) 
ongeveer 1,1 miljoen.
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 Werkenden met een arbeidsbeperking die door die beperking minder verdienen kunnen hun 
inkomen aanvullen tot het sociaal minimum, maar hebben dan vaak last van alle 
verplichtingen, voorwaarden en kortingen (vermogenstoets, partnertoets, etc.) vanuit de 
Participatiewet.

 Beschut werk is er voor de groep mensen met een zodanige ernstige arbeidsbeperking, dat 
regulier werk niet mogelijk is. Het Rijk heeft een doelstelling om in 2048 minimaal 30.000 
beschutte werkplekken te realiseren voor de oude WSW-doelgroep. Gemeenten moeten dat 
uitvoeren. De jaarlijks oplopende doelstellingen worden nog niet voor de helft gehaald. Het 
UWV beoordeelt of aanvraag van een gemeente of iemand in aanmerking komt voor zo’n 
werkplek. Gemeenten slagen er ‘in het algemeen’ niet in om voor alle beschut werkers met 
een positief advies een geschikte plek te vinden. De arbeidsvoorwaarden bij beschut werk 
zijn slechter dan bij de voormalige WSW. Beschut werk wordt vaak georganiseerd bij sociale 
werkbedrijven. In de praktijk leidt dit dat de Participatiewet voor nieuwe instroom van deze 
doelgroep alleen slechtere arbeidsvoorwaarden zijn.

 Een variant op beschut werk is de ‘arbeidsmatige dagbesteding’. In tegenstelling tot bij 
beschut werk is er dan geen sprake van een dienstbetrekking. Het schakelen tussen 
arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en banenafspraak (garantiebanen) verloopt 
moeizaam. Binnen de WSW-doelgroep zijn de zgn. zware instrumenten – beschut werk, 
loonkostensubsidie en jobcoaching – fors toegenomen, maar de gebruikers zijn jonger en in 
lichtere mate beperkt dan degenen die voor 2015 in de WSW instroomden.

 Loonkostensubsidie kan worden ingezet voor mensen van wie is vastgesteld dat zij met 
voltijdse arbeid niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, maar 
die wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Werkgevers die iemand met een 
arbeidsbeperking in dienst nemen, worden daarmee gecompenseerd voor het verlies aan 
productiviteit. De loonkostensubsidie is gebaseerd op de loonwaarde van de werknemer: de 
economische waardering van de feitelijk geleverde arbeid, uitgedrukt in een percentage. De 
werkgever ontvangt loonkostensubsidie van de gemeente voor het verschil tussen de 
vastgestelde loonwaarde en het WML, waarbij de subsidie maximaal 70% van het WML 
bedraagt. Jonggehandicapten hebben met loonkostensubsidie 55% meer kans op een baan 
dan zonder die subsidie. Voor gemeenten is het echter zeer kostbaar. 

 Werkgevers waarderen loonkostensubsidie het meest als instrument. Werkgevers hebben 
behoefte aan intermediairs en/of regievoerders die hen helpen het werk aan te passen. Een 
actieve benadering van werkgevers is nodig om hen te ondersteunen bij het creëren van 
werk en het begeleiden van werknemers met een arbeidsbeperking. Succesvolle bemiddeling
(‘matching’) vraagt volgens het SCP duurzame inspanningen van cliënten, werkgevers en 
bemiddelaars, heldere afspraken en flexibiliteit om indien nodig deze aan te passen. 
Grootste kritische succesfactor is voldoende inzicht bij werkgever en bemiddelaar in 
mogelijkheden en beperkingen van deze doelgroep. Dat vraagt openheid van de cliënt, die 
dat echter alleen doet in een veilige context. Dat is nu vaak een probleem, naast dat er een 
te grote caseload is bij bemiddelaars.

 De regelingen belemmeren nu vaak maatwerk, bij gebrek aan beleidsvrijheid voor 
bemiddelaars. De banenkans voor de kwetsbaarste groepen neemt zelfs áf in plaats van toe. 
Gemeenten en UWV bereiken niet alle werkzoekenden met een arbeidsbeperking en 
arbeidswens. De Participatiewet sneed de route naar de sociale werkvoorziening (SW) voor 
nieuwe kandidaten af. Mensen met een arbeidsbeperking moesten bij gewone werkgevers 
aan de slag. In de praktijk is er een mismatch tussen beleidsinstrumenten als 
loonkostensubsidie om mensen aan een baan te helpen en de verschillende doelgroepen die 
ondersteuning nodig hebben. Gemeenten en werkgevers romen de meest kansrijke mensen 
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af, waardoor de beschikbare middelen naar hén gaan en niet naar kwetsbaarder mensen die 
deze harder nodig hebben. Werkgevers die daadwerkelijk arbeidsgehandicapten in dienst 
nemen vormen een te kleine groep, en hebben bovendien een voorkeur voor lichamelijk 
gehandicapten, terwijl de meeste bijstandsgerechtigden en mensen met voorheen een 
WSW-indicatie een verstandelijke of psychische beperking hebben.
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