
Position paper

Opmerkingen VNG bij de 
begroting Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

In de week van 27 – 29 november behandelt u de 

begroting van SZW. De VNG vraagt uw aandacht voor 

het Breed Offensief voor werk voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Wij delen het gevoel van urgentie en 

willen bijdragen aan de oplossing van problemen maar 

vragen u: 

• Oog te hebben voor de spanning tussen 

decentralisatie en de behoefte tot harmonisatie; 

• Oog te hebben voor de balans tussen de 

verschillende belangen van gemeenten, 

werkzoekenden en werkgevers;

• Voort te bouwen op de positie van de 

arbeidsmarktregio’s en geen eenzijdige top-down 

maatregelen op te leggen;

• Oog te hebben voor de gemoeide kosten;

• Oog te hebben voor de vraag of de voorgestelde 

termijn haalbaar is.

Breed offensief voor werk voor mensen met een 
arbeidsbeperking
Met de voorgestelde maatregelen van het Breed offen-
sief beoogt het kabinet meer mensen met een arbeids-
beperking naar werk toe te leiden. Zo moet het voor 
werkgevers en werknemers eenvoudiger worden met 
elkaar een dienstverband aan te gaan, moet men elkaar 
gemakkelijker kunnen vinden en moeten de maatregelen 
bijdragen aan duurzaam werk. 

De voorgestelde maatregelen om dat te kunnen berei-
ken heeft de staatssecretaris inmiddels met de VNG, en 
andere partijen, besproken. De VNG heeft daarbij aan-
gegeven het gevoel van urgentie te delen om meer 

mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te 
helpen. Zij herkent gesignaleerde knelpunten en wil, 
samen met andere partijen, verkenningen doen om bij te 
dragen aan de oplossing van reëel bestaande proble-
men. Dit vereist volgens de VNG een zorgvuldig traject 
en voldoende tijd om op pragmatische wijze aan verbe-
teringen te werken en tot oplossingen te komen. Veel 
moet nog worden uitgewerkt en gewogen.
De VNG constateert dat de voorgestelde maatregelen 
een mogelijk spanningsveld geven tussen enerzijds de 
uitgangspunten van decentralisatie en maatwerk en 
anderzijds de kennelijke behoefte aan meer harmonisa-
tie, eenvoud en helderheid. 



Het uitwerken van de voorliggende plannen doet naar 
de mening van de VNG niet af aan de aandacht die er 
moet zijn voor de verschillende belangen, zowel bij 
gemeenten als medeoverheid, als die van werkzoe-
kenden en werkgevers. Het vinden van een juiste 
balans tussen die belangen en verantwoordelijkheden 
vormt een uitdaging in het verdere traject. Daarbij zijn 
draagvlak en uitvoerbaarheid relevante criteria. 

De maatregelen voorzien verder in, landelijke, 
bestuurlijke afspraken om de werkgeversdienstverle-
ning kwalitatief te verstevigen en mogelijke aanpas-
singen van de SUWI-wet om dit doel te bereiken. De 
VNG merkt hierbij op dat de arbeidsmarktregio’s in 
deze het meest aan zet moeten zijn en dat dit inmid-
dels ook de schaal is waarop zaken worden aange-
pakt. Er zijn talloze voorbeelden waar effectief en 
goed wordt samengewerkt. Het lijkt de VNG daarom 
van belang daarop voort te bouwen en geen eenzij-
dige top-down maatregelen te nemen die verstorend 
zouden kunnen werken op datgene wat in de praktijk 
al goed werkt. In dit verband benadrukken ook de 
toegezegde middelen van € 17 mln. structureel voor 

organiserend vermogen de waarde die het rijk kenne-
lijk toekent aan goed functionerende arbeidsmarktre-
gio’s. 

De VNG stelt verder vast dat vooralsnog een financi-
eel kader ontbreekt, maar dat de beoogde maatrege-
len niet kostenneutraal zijn. Zo zal de voorgenomen 
maatregel om tot één landelijke loonwaardemetho-
diek te komen niet alleen leiden tot in- en uitvoerings-
kosten, maar ook tot desinvesteringen vanwege 
lopende contracten en bestaande licenties. De 
beoogde maatwerkvoorzieningen bij de aanvraag 
loonkostensubsidie en jobcoach zullen naar verwach-
ting een verhoging van kosten te zien geven. 

Eerder heeft de VNG al aangegeven twijfels te 
hebben bij het voorgestelde tijdpad. Bovendien zijn 
de voorgestelde maatregelen ongelijksoortig van 
karakter. Dit pleit voor een juiste maatvoering en prio-
ritering bij de verdere uitwerkingen. 
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