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Betreft: reactie conceptbeleidsplan Participatiewet 2015-2015 Deel C 
 
 
 
Geachte mevrouw Corjanus, Beste Simone, 
 
Zoals afgesproken treft u bijgaand onze reactie op het concept deelbeleidsplan Participatiewet 2015-
2018. 
 
Inleidend 
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?”. 
 
 
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. 
 
 
Voor welke uitdagingen staan we? 
Met de uitvoering van de participatiewet stelt het kabinet de volgende aspecten centraal: (Pagina 5) 
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. 
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. Pagina 9 tweede alinea onderstreept dit alleen nog maar. “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?  
Daarbij stelt u tevens vast  dat (pagina 23) 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? 
 
Financiële Uitdaging 
Omtrent de kosten Wsw oud loopt onze visie en de visie van de gemeente Dronten sterkt 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? 
 
Werkgevers 
Bij de vorming van de participatie wet 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. 
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. 
 
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 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? 
 
Aansturen van de organisatie 
Wat ons opvalt in de beschrijving van de organisatie (7.1),  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? 
 
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 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. 
 
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. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Rob Houthooft 
Directeur IMpact 
 


