
We zijn inmiddels ruim vijf jaar onderweg met de 
Participatiewet. Spijtig voor veel mensen heeft deze wet ons op 
landelijke schaal niet gebracht wat ermee was beoogd. Onlangs 
hebben het SCP, de WRR en ook de Commissie Borstlap rapporten 
gepresenteerd die zeer kritisch zijn over de ontwikkeling van 
arbeidsparticipatie in Nederland. Een veel genoemde conclusie is dat de 
Participatiewet mislukt is. 

De vraag is of dat ook echt zo is, want we zien grote 
verschillen bij uitvoerende gemeenten en hun werkbedrijven. Er zijn wel 
degelijk gemeenten die er de afgelopen jaren in zijn geslaagd om 
gesubsidieerde arbeid nieuwe stijl - zowel in Banenafspraak als Beschut 
- vorm te geven in behoorlijke omvang. 

Brabantse steden, dorpen en werkgevers hebben 
hun verantwoordelijkheid genomen. Zij zijn gezamenlijk voortvarend 
van start gegaan. Dit heeft geleid tot arbeidsparticipatie van een 
kwetsbare groep. Toch is haast geboden bij reparatie van de 
Participatiewet, omdat anders ook hier door te weinig middelen het 
beeld zal nivelleren naar een bedroevend gemiddeld landelijk niveau. 
We willen optimaal kunnen presteren voor deze doelgroep. Maar een 
marathon lopen gaat nu eenmaal niet op een lege maag!

De urgentie is nog groter geworden door de Coronacrisis. Met 
oplopende uitkeringsbestanden zal de nieuwe instroom met veelal een 
korte afstand tot de arbeidsmarkt veel aandacht krijgen. Laat dat niet 
ten koste gaan van mensen met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt. Juist nu is het belangrijk dat er geen fouten in het 
systeem zitten! 

Onze belangrijkste boodschap voor succes is gek genoeg geen hogere 
wiskunde, maar echt heel eenvoudige 
boerenlogica:

Verhoog de begeleidingsvergoeding naar REALITEIT en verdeel 
de vergoeding voor begeleiding en loonkostensubsidie naar 
REALISATIE! 

Van ruim 25 grote en kleine gemeenten met inmiddels meer dan 
3000 lopende plaatsingen blijkt dat de werkelijke begeleidingskosten 
veel hoger zijn dan de 4000 euro waarmee in de budgetten gerekend 
wordt. Daarnaast maakt het vervallen van de ‘bonus beschut’ het 
verlies op gerealiseerde banen alleen maar groter. 
Het onderzoek van Robert Capel in opdracht van FNV maakt eveneens 
glashelder dat er veel meer middelen nodig zijn voor duurzame 
arbeidsparticipatie.
In het onlangs gepubliceerde rapport van SCP en CPB ‘De brede baten 
van werk’ wordt eens te meer duidelijk dat investeren in gesubsidieerde 
arbeid maatschappelijk en financieel stevig rendeert door minder 
uitkeringen, een afnemende zorgvraag en minder criminaliteit. Ook 
SCP en CPB roepen op tot verdeling van de middelen naar realisatie. 

De huidige en nieuw voorgestelde verdeling staat los van de 
feitelijke prestaties. In de praktijk betekent dit dat er gemeenten zijn 
die geld krijgen voor deze belangrijke taak, maar dit geld overhouden 
omdat ze weinig tot niets doen voor mensen die begeleiding en 
loonkostencompensatie heel hard nodig hebben voor een werkzaam 
bestaan. De gemeenten die wél hun verantwoordelijkheid nemen en 
mensen daadwerkelijk aan het werk krijgen, komen 
vervolgens nog meer geld tekort voor goede begeleiding en 
loonkostensubsidie. De wereld op zijn kop!

We roepen dan ook op om de wetgeving snel te repareren. Niet 
een beetje en ook niet half. Verhoog de begeleidingsvergoeding 
naar realiteit en verdeel de middelen voor uitvoering, begeleiding en 
loonkostensubsidie naar realisatie. Hanteer hierbij de beproefde ‘T-1 
methodiek’.

Dan snapt iedereen het weer en gaan we een veel mooier en 
beter Nederland zien!
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