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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 IMpact en 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 geformuleerd: 
 
Het OBD onderschrijft de gevolgen die het ingezette kabinetsbeleid heeft voor het hele 
sociale domein en dat er naast beleidsvrijheid voor de gemeente ook sprake is van ver-
plichtingen en minder middelen. Het OBD is van mening dat er sprake is van een goed en 
weloverwogen beleidsplan dat op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Het OBD waar-
deert de visie van Dronten om ook mensen met een arbeidsbeperking een plek op de ar-
beidsmarkt te gunnen. 
 
Meer specifiek geeft het OBD de volgende aandachtspunten mee. Wij hebben de tekst 
van het OBD cursief weergegeven, gevolgd door het collegestandpunt: 
 

1. Het OBD vindt het belangrijk om de goede wil van mensen als uitgangspunt te 

hanteren. Daarom is een positieve benadering belangrijk zodat betrokkenen zich 

volwaardig burger voelen. Motiveren en stimuleren gaat boven sancties. Een 

menswaardige benadering moet dan ook voorop staan. Er moet gestreefd worden 

naar duurzame oplossingen die aansluiten bij de betrokken inwoners. 
 

Wij onderschrijven dit volledig. Onze aanpak gaat uit van een positieve benadering 
waarin mensen gebruik maken van hun eigen kracht en de mogelijkheden in hun om-
geving. Mensen worden daartoe gestimuleerd en gecoacht. Vertrekpunt zijn de talen-
ten en capaciteiten van werkzoekenden en de behoeften en wensen van werkgevers. 
De ondersteuning die wij bieden ondersteund waar nodig. Het gebruik van die onder-
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steuning vanuit de Participatiewet (net als in de huidige Wet werk en bijstand) is niet 
vrijblijvend. De Participatiewet scherpt dit aan en komt tot normering, maar wij houden 
een zekere beoordelingsruimte om rekening te houden met specifieke omstandighe-
den. In een verordening wordt dit uitgewerkt.  

 

2. Bij plaatsing van mensen in een werkomgeving met behulp van loonkostensubsidies, 

tijdelijk  werken zonder inkomen en bij het toepassen van tegenprestaties dient 

verdringing te worden voorkomen aangezien we anders problemen aan het 

verplaatsen zijn. 
 

Verdringing willen wij voorkomen. Daar waar het gaat om proefplaatsingen en inzet 
van loonkostensubsidie voor mensen met een beperking is door de toepassing van de 
compensatie van de verdiencapaciteit geen sprake van verdringing. De inzet van deze 
instrumenten zorgt juist voor gelijke kansen waar deze nu niet gelijk zijn. Bij de tegen-
prestatie gaat het om onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten. Niet om betaal-
de arbeid. In de verordening wordt dit verder uitgewerkt. 

 

3. Er wordt gesproken over “algemeen geaccepteerde arbeid” en “passend werk”. 

Hoewel hiervoor definities geformuleerd zijn blijven dit enigszins subjectieve begrippen 

welke met grote zorgvuldigheid gehanteerd dienen te worden. 
 

In de Participatiewet wordt (net als in de huidige Wet werk en bijstand) als uitgangs-
punt gehanteerd dat iedereen naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid dient te 
aanvaarden. Toch achten wij het van belang dat zoveel mogelijk rekening wordt ge-
houden met talenten en capaciteiten van de werkzoekende en de behoefte en wensen 
van werkgevers. Dat verhoogt de kans van slagen.  
 

4. Kostendelersnorm. Hoe gaat deze nieuwe regeling ingevoerd worden? Hoeveel 

mensen betreft het in de gemeente Dronten?  Wat doet de gemeente aan 

voorlichting? Als het slechts een kleine groep betreft, is dan een individuele 

voorlichting mogelijk? In dat geval kan er worden gekeken naar de totale individuele 

situatie en wellicht ondersteuning worden geboden door bijvoorbeeld budgetcoaching. 

Ook kan er dan gewezen worden op mogelijke alternatieve ondersteuningen die 

beschikbaar zijn. 

 

De algemene voorlichting omtrent de kostendelersnorm is al gestart via een 

nieuwsbrief en via individuele berichtgeving aan klanten. Zonder meer zullen alle 

klanten die hier mee te maken krijgen persoonlijk gesproken worden door 

medewerkers van de gemeente. Deze toezegging doen wij zonder dat wij nu al over 

exacte aantallen beschikken. Het volledige klantenbestand zal eerst doorgelicht 

moeten worden. Voor nieuwe klanten zal per 1 januari 2015 de kostendelersnorm 

gaan gelden, voor bestaande klanten vanaf 1 juli 2015. Dit is wettelijk bepaald. 
 

5. Hervorming Kinderregeling. Wat gaat de gemeente doen om achteruitgang door de 

kinderregeling op te vangen. Het lijkt ons een goed uitgangspunt om te voorkomen dat 
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kinderen in dit geval letterlijk “het kind van de rekening” gaan worden. Wij verwijzen 

nogmaals naar de waarschuwingen voor de positie van kinderen in minima gezinnen 

vanuit het NIBUD (zie het OBD advies over voorgestelde gemeentelijke bezuinigingen 

van 28 maart 2014 op pagina 2 punt c). 
 

Een voorlichtende brief aan alleenstaande ouders is al uit. Alle betrokkenen zullen 
daarnaast uitgenodigd worden voor een persoonlijk onderhoud. Afhankelijk van het 
aantal kinderen ligt de inkomensachteruitgang tussen 15  en 35 euro per maand. Dit is 
wettelijk bepaald. In het gemeentelijk armoedebeleid hebben wij mogelijkheden om 
extra in te zetten op gezinnen met kinderen. In de doorontwikkeling van het armoede-
beleid zal dit onderwerp meegenomen worden. 
 

6. Minder mogelijkheden voor categorale bijzondere bijstand. Het Rijk verruimt de 

mogelijkheden voor de categorale bijstandsverlening voor de collectieve aanvullende  

zorgverzekering. Veel gemeenten bieden minima enige compensatie in de premie 

voor de aanvullende zorgverzekering en het eigen risico. Het voordeel voor de 

gemeenten is dat dit een positief effect heeft op de uitvoeringskosten en dat er door 

de collectiviteit een gunstige regeling is te bereiken voor de minima. Voor mensen met 

een laag inkomen zijn met name ziektekosten een moeilijk vermijdbare kostenpost. 

Ruim 80% van de minima gebruikt hun eigen risico volledig. De gemeente Dronten 

heeft wel een collectieve zorgverzekering voor haar cliënten maar benut de 

mogelijkheid van de tegemoetkoming in de premie niet. Dat is jammer. Niet alleen 

voor de minima die hiermee hun zorgkosten laagdrempeliger vergoed kunnen krijgen. 

Mensen declareren liever hun ziektekosten bij een verzekering dan dat zij bij de 

gemeente bijzondere bijstand moeten aanvragen. De gemeente laat hiermee een 

regeling liggen die voor de gezondheid van haar inwoners belangrijk kan zijn. Het 

OBD vraagt de gemeente of dit beleid ook integraal bekeken kan worden en 

gekoppeld kan worden aan het lokale gezondheidsbeleid. De ervaring is immers dat 

mensen met een lage sociaal economische status een slechtere gezondheid kennen. 

Mede in het licht van de overheveling van de WTCG/CER naar de gemeente biedt een 

collectieve verzekeringsconstructie ook mogelijkheden om de toegang tot 

voorzieningen laagdrempelig te houden. Het OBD verzoekt met klem om deze 

mogelijkheden, in navolging van andere gemeenten en de extra ruimte die het kabinet 

biedt, nader te onderzoeken. 
 

De wettelijke mogelijkheden voor extra ondersteuning via de collectieve 

ziektekostenverzekering worden door de gemeente Dronten nog niet volledig benut. 

Daarnaast komt er een extra verantwoordelijkheid naar de gemeente in verband met 

de afschaffing van landelijke compensatieregelingen voor mensen met een chronische 

ziekte of handicap. Er zijn mogelijkheden om beide ontwikkelingen met elkaar te 

verbinden en te komen tot een brede compensatie van zorgkosten van mensen met 

een laag inkomen. Wij willen dit nader verkennen.  
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7. Financiële kaders. De gemeente verwacht een stijging van het aantal mensen die 

gebruik zullen gaan maken van de Participatiewet en tevens dat de complexiteit van 

de doelgroep zal toenemen. Dit leidt ongetwijfeld tot hogere kosten in de uitvoering. In 

feite komt het er op neer dat er meer gedaan moet worden met minder middelen. Dit 

betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Hoe komen deze keuzes tot stand 

en hoe wordt dit financieel gestuurd? U stelt op pagina 11 in de eerste alinea dat 

mensen kunnen rekenen op ondersteuning indien dit nodig is. Het OBD vraagt zich af 

waarop mensen daadwerkelijk kunnen blijven rekenen. Het voorstel om het doel van 

de bestemmingsreserve inkomensdeel te verbreden en vooralsnog hieraan geen limiet 

te verbinden, lijkt ons verstandig. 
 

Wij zien hierin een grote uitdaging voor de komende jaren. Het aantal mensen dat een 
beroep doet op de Participatiewet stijgt met 24%. Het beroep op de bijstand zelfs met 
30%. Het totale budget daalt met 15%. Binnen de kosten zien we dat de uitvoering 
van de Wsw op dit moment een grote inzet van het budget vraagt. Bijsturing van de 
kosten in de Wsw is dan ook randvoorwaardelijk voor het breed kunnen ondersteunen 
van mensen die een beroep doen op de Participatiewet. We doen daarom onderzoek 
naar alternatieve scenario’s voor de uitvoering van de Wsw in de toekomst.  

 

8. De algemene verwachting is nog steeds dat in de huidige arbeidsmarkt het plaatsen 

van werknemers, van welke aard dan ook, problematisch zal zijn. Hierbij dienen we 

onze positie reëel en objectief te bezien. Op pag. 18 wordt onder 

“Loonkostensubsidie” aangegeven dat er werknemers worden aangeboden die een 

“lagere productiviteit hebben en hogere begeleidingskosten” vragen hetgeen 

kostenverhogend kan werken voor werkgevers.  Daarnaast wordt op pag. 19 onder 

“No risk polis” aangegeven dat het mensen betreft met een “hogere kans op uitval”. 

Een hoger uitval risico brengt organisatorische problemen met zich mee voor de 

werkgever en mogelijk extra kosten.  Op pag. 18 onder “Jobcarving” wordt 

gesuggereerd om bestaande functies op te knippen. Over het algemeen streven 

werkgevers naar het leveren van een optimale kwaliteit van product of dienst met een 

maximum rendement hetgeen zich veelal vertaald in kosteneffectief werken. Dit 

laatste betekent meestal het werken met zo min mogelijk maar hoog gekwalificeerde 

werknemers. We dienen ons te realiseren dat bovenstaande hier niet direct op 

aansluit. Zeker in economisch slechte tijden speelt dit een rol.  Op pag. 18 in de eerste 

alinea onder punt 6.2 wordt gesteld dat wij ondernemers veel te bieden hebben omdat 

wij  “zicht hebben op een grote groep werkzoekenden”. Is dit realistisch gelet op het 

grote aanbod van werkzoekenden en alle hierbij betrokken organisaties zoals 

uitzendbureaus etc.  Loonkostensubsidie kan een interessante financiële prikkel zijn 

maar zal niet altijd  doorslaggevend zijn. Het lijkt ons van groot belang, zowel voor de 

werkzoekende als de werkgever, dat er samen met de werkgever gekeken wordt naar 

een functie die goed aansluit bij het profiel van de werkzoekende. Wij vragen ons af 

wie de besproken extra kosten voor begeleiding, training, extra scholing en 

aanpassingen op de werkplek voor zijn rekening neemt. 
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Wij realiseren ons dat de arbeidsmarkt niet mee zit. Toch is het onze ervaring dat 
werkgevers ook in deze tijden bereid zijn om te kijken naar mogelijkheden om gebruik 
te maken van de talenten en capaciteiten van mensen met een beperking. De instru-
menten die wij inzetten zorgen in ieder geval voor een gelijk speelveld voor mensen 
met een beperking. Daar zetten wij ons voor in en wij willen niet op voorhand kansen 
voor deze groep uitsluiten. Dat mensen met een beperking minder productief kunnen 
zijn en meer begeleiding vragen ondersteunen wij met loonkostensubsidie. Met de no 
risk polis worden risico’s voor werkgevers in verband met ziekte aanmerkelijk ver-
laagd. Ook aanpassing van de werkplek behoort tot de mogelijkheden, alsmede inzet 
van training en begeleiding. Samen met werkgevers kunnen arrangementen worden 
samengesteld, waarbij de gemeente en de werkgever elk een deel van de kosten dra-
gen. 

 

9. Regionale werkgeversbenadering. Hierin staat aangegeven dat de gemeente Dronten 

zal samenwerken met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio. Sluit dit 

samenwerking met bijvoorbeeld de regio Zwolle/Kampen uit? Deze laatste regio 

behoort al enige tijd tot de economisch sterke regio’s . 
 

Dat de gemeente op het gebied van arbeidsmarkt (en veel andere onderwerpen) sa-
menwerkt in de arbeidsmarktregio Flevoland sluit samenwerking met de regio Kam-
pen/Zwolle of andere gemeenten zeker niet uit. Op dit moment werkt de gemeente al 
nauw samen met Kampen omdat wij samen met deze gemeente de Wsw uitvoeren. 
Sinds het voorjaar van 2014 werken de accountmanager van IMpact en het lokale 
werkgeverscontactteam van de gemeente Dronten samen als het gaat om het bena-
deren van werkgevers.  Er loopt op dit moment overigens nog een onderzoek naar 
kansen voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt uit Dronten in de 
verschillende arbeidsmarktregio’s (Flevoland, IJssel-Vecht, Stedendriehoek etc.).  
 

10. Eigen kracht van de werkzoekende. Belangrijk is dat mensen respectvol worden 

behandeld. Op een positieve manier stimuleren leidt voor beide partijen tot de 

gewenste oplossingen. Wij zijn van mening dat hier de nodige voorzichtigheid en 

realiteitszin betracht moet worden.    
 

Zoals ook onder het eerste punt aangegeven onderschrijven wij dit volledig. Onze 
aanpak gaat uit van een positieve benadering waarin mensen worden gestimuleerd en 
gecoacht. Mensen worden respectvol behandeld en er wordt samen met de werkzoe-
kende een plan gemaakt. Bij dat plan wordt rekening gehouden met de persoonlijke 
omstandigheden, talenten en capaciteiten van de werkzoekende.  
 

11. Pag. 22 Onkostenvergoedingen. Hier staat dat cliënten als zij voor hun re-integratie of 

scholingstraject moeten reizen en daarbij kosten moeten maken hierin een 

tegemoetkoming in deze kosten kunnen ontvangen. Het lijkt ons niet reëel dat cliënten 

met een bijstandsuitkering in geval van een opgelegde activiteit, hetgeen uiteraard 

acceptabel is, zelf moeten bijdragen in deze kosten zonder dat resultaat gegarandeerd 
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kan worden. Belangrijk is dat mensen bij inspanningen naar werk er financieel niet op 

achteruit gaan hetgeen geen positieve prikkel kan zijn. 
 

Wij zullen de tekst van het beleidsplan aanpassen op dit punt. Er is sprake van een 
volledige tegemoetkoming. Er wordt van de werkzoekende geen eigen bijdrage ge-
vraagd. 

 

12. Tegenprestatie. Ontheffing is mogelijk bij een alleenstaande moeder met kinderen 

jonger dan 5 jaar. Wat zijn hier de criteria? Gebeurt het vaststellen van de 

tegenprestatie in gezamenlijk overleg zodat onderzocht kan worden of er een 

tegenprestatie geleverd kan worden die aansluit bij het individu en zijn ervaringen, 

kwaliteiten en interesses? Dit lijkt ons van belang om tot een gemotiveerde inzet te 

komen. Het OBD meent, dat in geval de cliënt mantelzorger is of als er al 

vrijwilligerswerk wordt verricht, geen extra tegenprestatie te vragen. 

 

Wij hechten er aan dat mensen naar vermogen actief zijn in de samenleving. Door 
maatschappelijk nuttige activiteiten te doen voorkomen we isolement en houden men-
sen sociale contacten. De inhoud van de maatschappelijk nuttige activiteit is in princi-
pe niet aan de gemeente, maar aan de mensen zelf. Iedereen kan iets kiezen dat past 
bij zijn of haar ervaring, kwaliteiten en interesses. Het kunnen dus ook activiteiten zijn 
die mensen al verrichten. Wij willen dat niet op voorhand beperken. Wel is het van be-
lang dat de re-integratie voorop blijft staan en de re-integratie niet wordt belemmerd 
door het doen van deze activiteiten. De ontheffing voor een alleenstaande ouder met 
kinderen jonger dan 5 jaar is in de Participatiewet vastgelegd.  
 

13. Belangrijk is het naar onze  mening dat de gemeente Dronten zelf het goede 

voorbeeld geeft bij het invullen van functies binnen de gemeente! 
 

Sinds een paar jaar is in het HRM beleid Dronten opgenomen dat de gemeente, indien 
er een vacature beschikbaar komt, deze direct bij Sociale zaken uitzet. Tegelijkertijd 
wordt de vacature intern in de organisatie uitgezet. Als er intern geen kandidaat wordt 
gevonden mag Sociale Zaken direct een kandidaat (of meerdere) voordragen. De va-
cature wordt vervolgens ook extern uitgezet. Daarnaast wordt bij het invullen van di-
verse BBL trajecten in de gemeentelijke organisatie eveneens gekeken naar mensen 
met een WWB-uitkering. Tot nu toe zijn deze plekken diverse malen ingevuld door 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Wajonger, intreder en WWB-ers). 
Meerdere mensen met ‘een afstand’ zijn daadwerkelijk in dienst getreden bij de ge-
meente. Op dit moment wordt met een aparte werkgroep binnen het project Participa-
tiewet bekeken hoe het  HRM beleid verder geïntensiveerd kan worden (bijvoorbeeld 
door een meerjarenafspraak te maken over mensen met een afstand tot de arbeids-
markt en dit breed in de organisatie te borgen).  
 

14. Graag vernemen wij de uitkomsten van de businesscase genoemd op pagina 13. Wat 

zijn de plannen met betrekking tot eventuele wijzigingen in de relatie en samenwerking 

met IMpact?  
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Wij zullen de uitkomsten van de businesscase met u delen zodra de uitkomsten daar-
van bekend kunnen worden gemaakt. Wij verwachten die later dit jaar. In het onder-
zoek worden alternatieve scenario’s verkend voor de uitvoering van de Wsw. Er zijn 
nu nog geen plannen voor wijzigingen in de relatie en samenwerking met IMpact. 

 

15. Waarom heeft Dronten een langzamere afbouw van de Wsw? 

 

Dit komt door de leeftijdsopbouw van de Wsw-werknemers. Die is in Dronten relatief 

jonger in vergelijking met de rest van Nederland.  

 

16. Op pag. 10 wordt gesproken over een “kwartiermaker”. Is dit dezelfde functionaris als 

de in andere transities genoemde “wegwijzer”? 
 

Het gaat hier uitdrukkelijk niet om één en dezelfde functionaris. De kwartiermaker gaat 
een nieuwe integrale werkwijze vanuit het brede sociale domein ontwikkelen. Wegwij-
zer was de werktitel (huidige werktitel is begeleider) voor de centrale (regisseurs) 
functie in deze nieuwe integrale werkwijze. 

 

17. Het aangeleverde beleidsplan is een concept beleidsplan. Graag ontvangen wij van u 

eveneens het definitieve beleidsplan met daarin aangegeven de eventuele wijzigingen 

of aanpassingen. Als wij van mening zijn dat genoemde wijzigingen/aanpassingen 

aanleiding geven tot aanvullingen op dit concept advies, zullen wij u hierover 

informeren. 
 

Daar waar sprake is van wijzigingen in het beleidsplan is dit hierboven vermeld. Op 
overige punten is onze reactie een nadere toelichting op de tekst van het beleidsplan 
zoals die in principe in stand is gebleven.  

 
 
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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