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ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

D
eParticipatiewetwerd in-
gevoerd in 2015.Dezewet
moestmensenmet een
beperkingof afstand tot de
arbeidsmarkt aaneen re-
gulierebaanhelpen. Tege-

lijkertijdwerdende socialewerkplaatsen
gesloten voornieuwewerknemers.Nu, zes
jaar later, blijkt dit beleid geen succes.

Dat vindt ookdeTweedeKamer. Begin
dezemaand schaarde eenmeerderheid
zich achter een initiatiefwet vanCDAenSP
omde socialewerkvoorzieningnieuw le-
ven in teblazen.Maardeze reanimatie zal
niet vanzelf gaan.

Het afsluiten is de socialewerkvoor-
zieningniet indekoudeklerengaan zit-
ten. Logisch,wanthet zijnproductie- en
dienstverlenendebedrijvendiehuncapa-
citeit enbedrijfsresultatenmoeilijk oppeil
kondenhouden.

Maar ookdemensendie vroeger als
werknemers indezebeschermdewerk-
omgeving zouden instromen, kwamennu
vaneenkoudekermis thuis. Volgenshet
Sociaal enCultureel Planbureaunamhun
werkzekerheidflink af.

Waar voorheennog tweederde aanhet
werkkwam, viel dat terug totnauwelijks
meerdaneenderde. Veel vanhenkwamen
thuis te zitten en zittendaarnog steeds.

DE WORTEL EN DE STOK
Het leekdePvdA-bewindsliedenLodewijk
Asscher en JettaKlijnsma inhet vorige
kabinet zomooi. Iedereenmet eenbeper-
kingdie langsdekant stond, zou eindelijk
aande slag kunnenbij een regulierewerk-
gever. Loonkostensubsidies en jobcoaches
zoudendatmogelijkmaken.

Tegelijkertijd zouwordenbespaardop
uitkeringenenopdeals duur aangemerk-
te arbeidsvoorwaarden inde socialewerk-
voorziening.Werkgevers enoverheid zou-
den veel extra banengaancreëren: 125.000
in totaal.Naast dewortels kwamer een
quotumregeling als stok achter dedeur.

Intussen is genoegzaambekenddatde
realiteit opde arbeidsmarkt anders is.De
Participatiewet is niet de gamechanger
gebleken. Enookalwordt erhard gewerkt
aandebanenafspraak, de inclusieve ar-
beidsmarkt is niet dichterbij gekomen.

De coronacrisismaakthet nog lastiger
voordebijna 1,5miljoenmensendie graag
duurzaamwillenmeedoen,maardaartoe
niet dekanskrijgen.

SOCIALE ONTWIKKELBEDRIJVEN
CDAenSPwillennude socialewerkvoor-
zieningomvormen tot sociale ontwikkel-
bedrijven. Binnenenbuiten zo’nbedrijf
moetenmensen zich verder kunnen
ontwikkelen.

Hiervoorwordenallerlei trajecten inge-
zet: begeleiding, training en scholing,wer-
ken in eenbeschermdewerkomgeving,
gemeentelijke opdrachten, groeps- en
individuele detachering endirecteplaat-
sing in een zelfstandigebaanbij het be-
drijfsleven.Mochtdat laatsteniet lukken,
dankunnenmensen terugkerenbij het
ontwikkelbedrijf.

DeTweedeKamer repareert niet alleen
het echecuit 2015maar sluit ook aanbij
dekoers die de socialewerkplaatsen zelf
sindsdien varen.Dewerkplaatsennoemen
zich al ontwikkelbedrijven en zijn tegende
wind in creatief enondernemendop zoek
gegaannaarnieuwwerk. Zij zullen zeker
bereid zijndeze rol verderuit te bouwen.

Een inclusieve arbeidsmarkt levert veel
op,maar vraagt ookom investeringen.De
initiatiefwet is hierovernogonduidelijk en
verwijst naar een verkenning inopdracht
vandeFNV.Terechtwordt gewezenop
debredewaarde vanparticipatie inbe-
taald en zinvolwerk.Dezewaarde zienwe
inmeerwelzijn, eenbetere gezondheid,
eenbetere toekomst voordekinderen
vanuitkeringsgerechtigdenenminder
criminaliteit.

Deze grote opbrengsten voorde samen-
levingwordennognietmeegerekend in
het kostenplaatje voor denieuweplannen.
Wekunnen zewel inschatten,maar ze
niet gebruikenominvesteringskosten te-
genweg te strepen.Ook zittendekosten
enbatenniet indezelfdeboekhouding.
Mensendie aande slag gaan,maken
minder gezondheidskosten in termen
vanmedicijnenendoktersbezoeken.
Maardiebatenkomen tengoede aande
ziektekostenverzekeraars enniet aanhet
ontwikkelbedrijf.

Ookkaneen sociaal ontwikkelbedrijf

niet zonder goedepubliek-private samen-
werking enhet inspelenopdeparticuliere
markt.Het is onmogelijk alle kostenuit
publiekemiddelen tedekken.

Eenandere valkuil is datwe inNeder-
landniet accepterendat eengrote groep
mensenblijvendeenbeschermdeenge-
structureerdewerkomgevingnodigheeft.
Deze groep redthet niet indeflexibele
schil van lean,mean enagilebedrijven. Als
je ontwikkelbedrijvenkeihard afrekent op
uitstroom, zoals destijds ookhet gevalwas
bij demelkertbanen, zijn teleurstellingen
niet te voorkomen.Dangaat een toekom-
stig kabinet het tochweer over eenandere
boeggooien enhoudenwe jojobeleid in
stand.

Tot slot vereist een socialewerkvoorzie-
ning ‘nieuwe stijl’ eenheldere taakverde-
ling indeuitvoering vanhet beleid.Ook
hier lijkende initiatiefnemers tamelijk
licht over te denken.Momenteel hebben
hetUWV,de gemeente énde socialewerk-
voorzieningwettelijke takenbij de re-in-
tegratie vanmensenmetbeperkingenen
afstand.

FLINKE UITDAGING
Decrisismaakt pijnlijk duidelijkhoe zwak
onze infrastructuur is voorde scholing van
werkzoekendenenhet vanwerknaarwerk
helpen vanmensen. Inditwerkveld is het
dus eenflinkeuitdagingde initiatiefwet
uit te voeren.Mochtditweer leiden tot een
nieuwmoeras inde verzorgingsstaat, dan
zullendedeelnemers aandeontwikkelbe-
drijvengeen stap vooruitkomen.

Sociale ontwikkelbedrijven zijn een
goed idee.Maardanmoetenweals sa-
menleving eerst erkennendat toegang tot,
enbijdragenaanbetaalde arbeiddoelen
op zichzelf zijn.Dat kanalleen in een soci-
ale economie.

A R B E I D S M A R K T

Socialewerkvoorziening is sterke businesscase
$ Meerderheid
Kamerwil
nieuwe sociale
werkvoorziening

$ Debaten zijn
aanzienlijk, ook
maatschappij-
breed

$ Accepteer
dat er groepen
zijn die blijvend
beschermde
werkomgeving
nodig hebben

Een inclusieve
arbeidsmarkt
levert enorm
veel op, maar
vraagt ook
de nodige
investeringen
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