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 Geachte heer Houthooft, 

 

 
 

 Bijlage(n): -- 

 

Wij willen u bedanken voor uw advies op het concept beleidsplan participatiewet.  
 
Uw advies en onze reactie hierop leggen wij voor aan de raad tegelijk met het beleidsplan 
participatiewet zodat de raad  dit kan meenemen in het besluitvormingsproces.  
 
Ook aan de cliëntenraad OBD en ondernemersvereniging de OVDD hebben wij advies 
gevraagd. Ook deze adviezen zullen met de reactie van het college worden voorgelegd 
aan de raad. Onze reactie op uw advies hebben wij richting de raad als volgt geformu-
leerd: 
 
IMpact onderschrijft onze visie dat de omvorming van de Wsw randvoorwaardelijk is voor 
het kunnen bieden van een werkplek aan een zo breed mogelijke doelgroep, ook aan 
mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. IMpact wijst daarbij op het onder-
zoek (businesscase) naar alternatieve scenario’s dat op dit moment loopt. De uitkomsten 
daarvan zullen gebruikt worden voor de uitwerking van voorstellen en nadere besluitvor-
ming in de raad. Omdat de uitkomsten van het onderzoek, de besluitvorming daarover en 
de effecten daarvan nog niet kunnen worden bepaald zijn deze niet meegenomen in het 
beleidsplan, waarbij wel het belang van de omvorming is benoemd. 
 

Meer specifiek geeft IMpact de volgende aandachtspunten mee. Wij hebben de tekst van 
IMpact cursief weergegeven, gevolgd door het collegestandpunt: 
 

1. Januari 2014 hebben we naar aanleiding van het visiedocument Dronten@work een 

reactie gegeven op dit visiedocument. Samenvattend zijn we nog steeds van mening 

dat het uitermate kwetsbaar is dat het slagen van de transformatie binnen het sociaal 

domein sterk afhankelijk is van de omvorming van de Wsw. Dit is ons inziens een 

uitermate smalle basis voor zulk een belangrijk onderwerp. Tevens is de uitkomst van 

de businescase essentieel voor de voortgang op de visie. Wij vragen ons dan ook af: “ 

wat als de uitkomsten negatief uitpakken?”. 
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Dronten heeft de ambitie om zoveel mogelijk mensen een werkplek te bieden die past 
bij wat zij kunnen. Zonder omvorming van de Wsw zien wij daartoe veel minder moge-
lijkheden, omdat er sprake is van een toename van het beroep op de bijstand met 
30% in de komende jaren. Ook neemt de complexiteit van die groep toe. Het zal 
steeds vaker gaan om mensen met een arbeidsbeperking. Wij verwachten zonder 
omvorming van de Wsw minder mogelijkheden te hebben om onze ambitie te realise-
ren. Wij willen hierin wel realistisch zijn. Daarom doen wij ook samen met IMpact en 
de gemeente Kampen onderzoek naar alternatieve scenario’s die kunnen zorgen voor 
lagere kosten in de uitvoering van de Wsw. De uitkomsten daarvan zijn nog niet be-
kend en wij willen daar in deze fase nog niet op vooruitlopen door op voorhand al een 
lagere ambitie vast te stellen. We zouden dan zonder een goede onderbouwing ervoor 
kiezen om minder mensen te ondersteunen of andere keuzes te maken. We willen het 
onderzoek en de behandeling daarvan eerst afwachten. 

 

2. Visie Dronten@work. “De gemeente Dronten wil dat zoveel mogelijk mensen een 

werkplek hebben die past bij wat ze kunnen.” IMpact deelt deze visie en sluit goed aan 

bij de gekozen strategie van IMpact om “werken mogelijk te maken” middels het 

scenario een netwerkbedrijf te zijn voor arbeidstoeleiding zoals ook besloten is  in de 

raad en door het college in april 2012. 
 

Het genoemde beleid is zonder bijsturing nog steeds van toepassing. De Participatie-
wet geeft echter aanleiding om het beleid te herzien en samen met IMpact en de ge-
meente Kampen onderzoek te doen naar alternatieve scenario’s voor uitvoering van 
de Wsw. Handhaving van het bestaande beleid is niet uitgesloten. Het onderzoek en 
de verdere behandeling daarvan zal moeten uitwijzen of dat inderdaad aan de orde is. 

 

3. Met de uitvoering van de participatiewet stelt het kabinet de volgende aspecten 

centraal: 

Een van die aspecten is: “teveel mensen werken momenteel in een beschutte 

werkomgeving/…” “teveel” is een discutabel begrip. Gelukkig kunnen we voor de 

gemeente Dronten vaststellen dat gemiddeld 43 FTE  van de 81 FTE gedetacheerd is 

of middels begeleid werken bij een reguliere werkgever werkt. Het is goed om vast te 

stellen dat we al werken volgens de letter van de toekomstige participatiewet. 

Daarnaast vormen deze gedetacheerde mensen een (financieel) schild voor de ‘echte’ 

beschutte groep die daarmee, in aantal, erg beperkt is in omvang. 

 

Het gaat hier om de overwegingen die het Rijk heeft gehad bij het invoeren van de 

Participatiewet en het stopzetten van de instroom in de Wsw. Dit zijn de woorden die 

het Rijk daarbij gebruikt. Van belang is in onze visie dat er goed wordt gekeken naar 

wat nodig is aan inzet van instrumenten en financiële middelen voor iedereen die een 

beroep doet op de Participatiewet, niet alleen de mensen die vallen onder de huidige 

Wsw. Daarbij willen we de talenten en capaciteiten van mensen naar vermogen 

benutten en zorgen voor een zo efficiënt mogelijke uitvoering.  
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4. Van deze beschutte groep zullen de meeste, ook in de toekomst, aangewezen zijn op 

deze beschutte omgeving. Dit wordt ook ondersteund in het deelbeleidsplan 

Participatiewet van de gemeente Dronten. “De opgave wordt niet alleen groter maar 

ook complexer”. Als de gemeente Dronten voor de opgave staat om ook deze 

doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen wat maakt nou dat u geen prioriteit geeft 

aan de indicatiestellingen?  
 

Wij willen zoveel mogelijk mensen een werkplek kunnen bieden die past bij wat zij 
kunnen. En dat is een hoge ambitie gegeven de groeiende en complexer wordende 
doelgroep en de krimpende budgetten. Zoals ook bij het vorige punt is aangegeven 
willen wij goed kijken naar wat nodig is aan inzet van instrumenten en middelen. Ook 
het instrument beschut werk willen wij zo kunnen afwegen. Wij geven er de voorkeur 
aan dat mensen zoveel mogelijk geplaatst worden op de reguliere arbeidsmarkt met 
inzet van instrumenten zoals loonkostensubsidie, no risk polis en aanpassing van 
werkplek. Soms kan arbeidsmatige dagbesteding meer voor de hand liggen. Inzet van 
beschut werk is niet uitgesloten, maar wij willen eerst goed kijken of andere instrumen-
ten niet beter passen bij de persoon zelf en zijn / haar behoefte.  
 

5. Daarbij stelt u tevens vast  dat de kosten van de inzet van instrumenten hoger zijn dan 

de besparing op de uitkeringslasten wat gaat u, los van dat u wil verkennen om 

arbeidsmatige dagbesteding in te zetten voor deze mensen doen? In hoeverre zouden 

deze mensen kunnen passen in bijvoorbeeld het verdienmodel van een 

arbeidstoeleidingsbedrijf? 
 

Wij zullen de tekst op dit punt nog iets verduidelijken. De gemeente Dronten wil in-
strumenten zoals loonkostensubsidie, no risk polis en aanpassing van werkplek ook 
aanbieden ten behoeve van mensen met een lage loonwaarde, ondanks het feit dat 
de besparing op de uitkeringslasten in sommige situaties lager is dan de kosten van 
deze instrumenten. Met de inzet van deze instrumenten kan plaatsing bij diverse or-
ganisaties mogelijk gemaakt worden. Wij sluiten in principe geen organisaties uit. Wel 
moet het gaan om algemeen geaccepteerde arbeid. 

 

6. Omtrent de kosten Wsw oud loopt onze visie en de visie van de gemeente Dronten 

sterk uiteen. Dit bleek ook in de vorige reactie van januari 2014. Ons inziens loopt de 

gemeente risico over de salarissen van de Wsw oud, ten bedrage van ca. 2.1 tot 2.3 

mln Euro. Op deze salariscomponent zit een verdienmodel op van ca. € 800.000 à  

€900.000,-.  Het saldo is dan toch het risico? Hier zit dan ook onze zorg van het 

slagen van de transformatie binnen het sociaal domein. De 81 FTE van de huidige 

Wsw zit al op een verdiencapaciteit van ca. 40 à 45%. De businesscase zal verder 

uitwijzen hoe het vervolg eruit ziet maar heeft de gemeente Dronten al een idee hoe 

hoog de bijdrage moet zijn van de Wsw oud? 
 

In uw berekening zouden de kosten voor de gemeente Dronten het verschil zijn tussen 
de salarissen Wsw-oud en het ‘verdienmodel’. Per saldo dus 1,2 tot 1,5 miljoen euro. 
Toch is bijdrage van de gemeente Dronten aan de uitvoering van de Wsw op dit mo-
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ment (2014) bijna 2,2 miljoen euro. Het onderzoek zal inzicht moeten geven in alterna-
tieve scenario’s voor de uitvoering van de Wsw. Dit kan aanleiding zijn voor wijziging 
van het beleid.  
 

7. Bij de vorming van de participatiewet werd gesteld dat werkgevers en overheid zich 

samen sterk maken voor 125.000 banen. U geeft aan in het document dat (pagina 13) 

dat u nogal wat van de werkgevers verwacht. Als u kijkt naar bijvoorbeeld de 

rapporten die opgesteld zijn over het in dienst nemen van mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld; werken loont, Robert van Capel in opdracht van Cedris 

en VNG) bestaat er toch enige terughoudendheid in het aannemen van de doelgroep. 

Dit rapport maakt inzichtelijk dat het in dienst nemen van mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt significant duurder is dan reguliere krachten. 

 

Met werkgevers is landelijk afgesproken dat zij in de komende jaren 125.000 banen 

gaan realiseren voor mensen met een beperking. Werkgevers moeten daar aan gaan 

voldoen, omdat zij anders te maken gaan krijgen met een ‘quotumboete’. Daarnaast is 

het ook onze ervaring dat steeds meer werkgevers bereid zijn om ook kansen te 

bieden aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Voor werkgevers is 

dan wel belangrijk dat de hogere kosten (meer begeleiding, minder productie, risico’s, 

aanpassingen werkplek) die zij maken bij het in dienst nemen van mensen met een 

beperking in voldoende mate worden gecompenseerd. Wij willen dat mogelijk maken 

en voor iedereen zoveel mogelijk een gelijk speelveld creëren en niet op voorhand 

een bepaalde doelgroep ‘afschrijven’. Wij willen zoveel mogelijk mensen een werkplek 

bieden die past bij wat zij kunnen. 

 

8. Daarnaast is dit ook nog eens de zorg van de werkgeversvereniging van Dronten 

hetgeen blijkt uit de reactie van de werkgeversvereniging op de visie Dronten@Work 

maar ook van menigeen politieke partij blijkende uit de vragen die hieromtrent gesteld 

zijn gedurende de raadsvergaderingen. 
 

Zie ook onze reactie op uw eerste punt. Wij realiseren ons dat we een hoge ambitie 
hebben geformuleerd, maar willen niet op voorhand onze ambitie naar beneden bij-
stellen en mensen uitsluiten van kansen. Werkgevers bepalen nu eenmaal in belang-
rijke mate wie wel of niet een kans krijgt op de arbeidsmarkt. Wij zullen dus goed moe-
ten samenwerken met werkgevers en kijken waar behoeftes en wensen liggen. Met de 
inzet van instrumenten creëren we een gelijk speelveld voor mensen met een lagere 
verdiencapaciteit. Hoe beter we dat doen, hoe succesvoller we zullen zijn in sociaal, 
economisch en financieel opzicht. 

 

9. Tevens stelt u (pagina 19) dat u “afspraken wilt maken met een aantal grotere 

werkgevers in Dronten”. Dit streven is in uw visiedocument van januari ook al 

benoemd.  Kunt u ook de verbindingen maken met andere partijen om niet alles zelf te 

hoeven doen? Een korte analyse van de Drontse werkgevers laat zien dat Dronten 2 
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bedrijven kent met 100+ medewerkers en 9 bedrijven met 50+ medewerkers.  Het 

goed kunnen plaatsen van de kandidaten die belanden in de participatiewet is voor 

een groot deel afhankelijk van het beschikken over de vacatures en afspraken met de 

werkgevers. Vanuit dit oogpunt zijn we dan ook benieuwd naar de voortgang op dit 

dossier? 
 

Wij werken sinds 2013 met het lokale werkgeverscontactteam en trekken daarbij sa-
men op met werkgevers. Dit team bestaat uit accountmanagers van de afdeling REO 
en werkcoaches van de afdeling Sociale Zaken. Het werkgeverscontactteam werkt 
samen met de accountmanagers van IMpact, UWV en de gemeente Noordoostpolder. 
Uiteindelijk zal het werkgeverscontactteam ook met de andere gemeenten in de regio 
gaan samenwerken om de benadering van werkgevers zo helder en eenduidig moge-
lijk te laten verlopen. Verder werkt de gemeente veel samen met uitzendbureau’s in de 
regio. Sinds juni dit jaar is heeft een accountmanager uit het werkgeverscontactteam – 
naast het individueel matchen – de focus ook op het maken van meerjarenafspraken 
met werkgevers. In de korte tijd dat wij hiermee bezig zijn blijken al meerdere werkge-
vers dergelijke afspraken met de gemeente te willen maken. Dit is overigens mede 
gebaseerd op positieve ervaring die zij hebben met het plaatsen van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.   
 

10. Aansturen van de organisatie. Wat ons opvalt in de beschrijving van de organisatie,  is 

dat we zien dat er een groot team zich bezighoudt met operationele zaken, daarnaast 

worden er nog marktpartijen ingezet. Hoe verhoudt zich dit met de trend van een 

terugtrekkende overheid? 
 

De gemeente Dronten voert de wettelijke taken uit die met de uitvoering van de Parti-
cipatiewet samenhangen. Het gaat hierbij om de wettelijke taken die samenhangen 
met de beoordeling, toekenning, handhaving, administratie en uitbetaling van de bij-
standsuitkering (exclusief de bijstandsuitkering zelf) en het aanbieden van ondersteu-
ning bij het realiseren van arbeidsdeelname (exclusief de ondersteuning zelf). Daar-
naast vervult de uitvoering een belangrijke rol bij het verbinden van verschillende vor-
men van ondersteuning (zorg, hulp, maatschappelijke ondersteuning) met de onder-
steuning richting arbeidsmarkt, ook voor mensen zonder perspectief op arbeidsdeel-
name. Wettelijke taken mogen in principe niet worden uitbesteed aan derden en beho-
ren tot het publieke domein. Binnen de ondersteuning richting arbeidsmarkt worden op 
onderdelen gespecialiseerde partijen ingeschakeld. Een deel van de ondersteuning 
(met name  de regietaken: begeleiding en bemiddeling) wordt in eigen beheer uitge-
voerd. De ervaring heeft geleerd dat het volledig uitbesteden van alle ondersteuning 
tot hogere kosten, lagere kwaliteit en veel minder goede resultaten leidt, omdat er 
minder goed gestuurd kan worden. 

 

11. Daarnaast valt ons op dat de situatie van sociale zaken beschrijvend is vanuit het 

interne gezichtspunt van de afdeling sociale zaken. (“de afdeling sociale zaken komt 

onder druk te staan”, “de afdeling zal hierop anticiperen en met een plan komen…”)  

Het feit dat de afdeling onder druk komt te staan heeft ons inziens slechts zijdelings te 

maken met de succesvolle transitie. De Nederlandse economie staat al jaren onder 
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druk. Wat wij hier missen is de samenwerking met andere partijen, het durven delen 

en niet alles naar “de afdeling” toetrekken. Deze samenwerking komt bijvoorbeeld in 

de werkgevers benadering niet naar voren.  Het is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. Op pagina 14 heeft u een kleine 

aanzet geven om samenwerking te zoeken. Ons inziens missen we daar nog een stuk 

uitwerking. Indien er bestaande, bewezen succesvolle methodieken zijn, binnen de 

gemeente Dronten, maak daar dan gebruik van. Zoals we het nu lezen bestaat er een 

aanzienlijk risico dat “het kind met het badwater wordt weggegooid” en dat zou 

jammer zijn. 
 

Zie ook onze reactie op punt 9. Wij realiseren ons dat verdere uitwerking en ontwikke-
ling nodig zal zijn. We zien dat de samenwerking in het werkgeverscontactteam, waar-
in ook IMpact deelneemt, al goede resultaten laat zien. Vanzelfsprekend maken we 
daarbinnen gebruik van bestaande goede praktijken en verbinden wij de dienstverle-
ning aan werkgevers, zodat zij de dienstverlening als één geheel ervaren en één aan-
spreekpunt hebben. Toch zullen we ook moeten innoveren en vernieuwen. Er is im-
mers sprake van een groeiende en complexer wordende doelgroep en een dalend 
budget. En we zullen moeten inspelen op de behoefte en wensen van werkgevers.  
 

12. Businesscase. De gesprekken met de gemeente Dronten en Impact en ook het 

opstellen van de Businesscase verloopt in goede harmonie. Ons zorgpunt willen we 

nogmaals benadrukken dat er wel heel veel afhangt van de businesscase. 
 

Graag verwijzen wij hierbij naar ons standpunt bij het eerste punt. 
 
 
Wij willen u bedanken voor de geleverde bijdrage en waardevolle interactie. Mede dankzij 
die inbreng is het beleidsplan gegroeid tot een heldere leidraad en een kader voor de uit-
voering in de komende jaren.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
het college van Dronten 
 
 
 
 
 
R. Kool mr. A.B.L. de Jonge 
Secretaris burgemeester 
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