
Position Paper

Beleidsdoorlichting artikel 2: een uitgelezen 
kans om maatwerk, vereenvoudiging en 
doelgericht budgetteren te realiseren

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. 
Liefst in een betaalde baan, maar anders is bijvoor-
beeld een gesubsidieerde baan of vrijwilligerswerk 
een goed alternatief. Waar nodig ondersteunt de 
overheid, in de vorm van begeleiding en inkomen. 
Met de middelen van begrotingsartikel 2, waarover 
het ministerie van SZW nu een brede evaluatie uit-
voert, maken gemeenten zich sterk voor hun inwoners 
om armoede te verminderen, schulden aan te pakken, 
inkomensondersteuning te bieden of re-integratie op 
de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Gemeenten 
hebben zowel een beleidsvormende als een uitvoe-
rende rol: we verstrekken de bijstandsuitkeringen, 
begeleiden mensen in en naar werk en pakken 
armoede- en schuldenproblematiek aan.  

We benadrukken dat we de bedoeling en de samen-
hang van het beleid onder begrotingsartikel 2 onder-
schrijven. Tegelijkertijd is dit beleid nog volop in ont-
wikkeling, zowel op rijks- als op lokaal niveau. Deze 
brede evaluatie is daarom vooral een goede gelegen-
heid om deze doorontwikkeling een impuls te geven. 
Met deze paper leveren we hieraan graag een bij-
drage vanuit de gemeentelijke praktijk. Specifiek zou 
deze gezamenlijke doorontwikkeling zich wat ons 
betreft moeten richten op ruimte voor gemeentelijk 

maatwerk, vereenvoudiging van regels en doelgericht 
budgetteren. We lichten dit hierna toe. 

Ruimte voor gemeentelijk maatwerk 
Centraal in een beleidsdoorlichting staat de vraag of 
het beleid de doelen op een goede manier verwezen-
lijkt. Bij begrotingsartikel 2 ligt het antwoord op deze 
vraag iets ingewikkelder dan bij een doorsnee 
beleidsdoorlichting, omdat het hier gaat om de inrich-
ting van een stelsel, een systeem en de daaronder 
liggende beleidstheorie. De uitvoering en een deel 
van de beleidsvorming liggen immers bij gemeenten. 
De basis hiervoor zijn de uitgangspunten dat beleid 
effectiever kan worden uitgevoerd als het aansluit op 
lokale omstandigheden en dat de financiële en inhou-
delijke verantwoordelijkheid gecombineerd zijn. We 
onderschrijven deze uitgangspunten, waarop ook het 
stelsel van het beleid van sociale zekerheid is 
gebouwd, volledig. Tegelijkertijd merken we in de 
praktijk dat op deelaspecten van het stelsel niet alleen 
centrale kaders worden gesteld, maar ook dat deze 
centraal worden ingekleurd. 

Een treffend voorbeeld hiervan is de recente 
Kamerbrief waarin staatssecretaris Van Ark aankondigt 
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te zullen optreden tegen gemeenten die te weinig 
uitvoering geven aan de taaleis en de tegenprestatie 
in de bijstand. In de lokale praktijk zien we dat inwo-
ners bij het letterlijk naleven van de taaleis en de 
tegenprestatie in de schulden kunnen raken of zelfs 
dakloos kunnen worden. Dat kan niet de bedoeling 
zijn. Hoewel een duidelijke en reële uitvoering, waarin 
afspraak daadwerkelijk afspraak is, helderheid schept 
over rechten en plichten, zien we dat straffen en sanc-
tioneren niet altijd de beste methodes zijn om uitke-
ringsgerechtigden in beweging te krijgen. Lokale 
beleidsvrijheid geeft gemeenten gelegenheid om 
integrale afwegingen te maken die leiden tot maatre-
gelen die lokaal het meeste effect sorteren. Mooie 
voorbeelden van wat die lokale beleidsvrijheid al 
heeft opgeleverd zijn bijvoorbeeld het 
SchuldenlabNL, een initiatief waarin op innovatieve 
manier gezocht wordt naar nieuwe aanpakken voor 
mensen met schuldenproblematiek, en de prak-
tijkroute naar gesubsidieerde arbeid. 

Binnen het huidige stelsel zijn nu veel ongelijksoortige 
instrumenten beschikbaar. Die ongelijksoortigheid 
wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door de wijze van 
financiering, door de omvang van de verschillende 
budgetten, door de voorwaarden om er gebruik van 
te maken, of door de mate waarin de toepassing van 
het instrument vanuit de rijksoverheid verplicht is 
gesteld. Hierdoor is binnen het stelsel van sociale 
zekerheid een labyrint aan marsroutes naar werk of 
participatie ontstaan, waartussen lang niet altijd even 
gemakkelijk kan worden gewisseld. Met de recente 
kamerbrief over Simpel Switchen wordt deze proble-
matiek onderkend.1 

We stellen daarom voor om de regie over de inzet van 
het instrumentarium van artikel 2 – van armoede en 
schuldenbeleid tot aangepast werk – binnen het stel-
sel daadwerkelijk volledig bij gemeenten te leggen. 
Zodat op lokaal niveau een evenwichtige en samen-
hangende afweging kan worden gemaakt, waarin 
verwachtingen en verplichtingen van de mensen in 
deze doelgroep in balans zijn. Dat betekent dat 
gemeenten op basis van beschikbare middelen een 
afweging moeten kunnen maken over de inzet daar-
van. Die afweging moet uitlegbaar zijn, goed voor het 
individu en ook op het niveau van de totale gemeen-
telijke doelgroep kunnen worden verantwoord. Op 
die manier kunnen we het maatwerk bieden dat we 
met elkaar beoogden bij de decentralisaties. 
Gemeenten voelen uitdrukkelijk de verantwoordelijk-
heid om de lat daarbij hoog te leggen. 

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/27/kamerbrief-project-simpel-switchen-in-de-paticipatieketen
2 https://www.divosa.nl/publicaties/armoede-en-schulden-nederland

Datzelfde maatwerk vergt een integrale blik op de 
problematiek. Iemand zonder werk komt lastig uit de 
schulden en iemand met schuldenproblematiek blijft 
doorgaans moeilijker aan het werk. En als het inko-
men van een gezin ondanks een betaalde baan rond 
het armoedeniveau blijft steken, is de kans groot dat 
schuldenproblematiek weer opduikt, met alle gevol-
gen van dien. Een deel van de oplossingen ligt boven-
dien op andere terreinen, zoals wonen, onderwijs, 
zorg en welzijn. Daar ligt voor gemeenten een com-
plexe maar belangrijke opdracht. Deze beleidsdoor-
lichting voert daarvoor wellicht te ver, maar het onder-
streept des te meer het belang om in deze 
beleidsdoorlichting ten minste het volledige beleid 
van dit begrotingsartikel te bestrijken. 

Vereenvoudiging 
Het begin van die integrale blik is er. Door al het 
beleid gericht op de kwetsbaarste groep bij gemeen-
ten te beleggen, is immers een flinke slag in de ver-
eenvoudiging van wet- en regelgeving geslagen. 
Maar er is meer mogelijk, en daar zijn alle betrokke-
nen bij gebaat. Werkgevers zijn geholpen bij overzich-
telijke regels en eenduidige voorwaarden voor op het 
oog vergelijkbare gevallen. Eenvoudige regels helpen 
gemeenten om de uitvoering ervan hanteerbaar te 
houden. En voor de kwetsbare doelgroep betekent 
eenvoud begrijpelijkheid en voorspelbaarheid, waar-
door de aandacht uit kan gaan naar het bouwen aan 
een toekomst.  

De Participatiewet is bedoeld als kaderwet voor één 
regeling voor iedereen die in staat is om te werken. In 
de praktijk zien we dat het beleid dat erop is gericht 
om mensen naar werk te begeleiden gefragmenteerd 
blijft. Verschillende onderdelen zijn wettelijk tot in 
detail ingevuld. Dat maakt het stelsel niet eenvoudig. 
Inkomensregelingen, de banenafspraak, beschut werk 
en de WSW zijn allen omgeven met eigen regels en 
voorwaarden, die soms lokaal, soms regionaal, maar 
vaak ook landelijk zijn vastgelegd. Van één regeling is 
nu geen sprake. In de praktijk belemmert die variatie 
aan regels de effectiviteit van de dienstverlening. Het 
beoogde voordeel van de decentralisatie, beleid 
voeren dat goed aansluit op lokale omstandigheden, 
komt nu door de wirwar van regelgeving onvoldoende 
uit de verf.2

Een vereenvoudiging van de regels is uiteindelijk 
vooral nodig voor de doelgroep. Kwetsbare burgers 
die genoodzaakt zijn een beroep te doen op de 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/27/kamerbrief-project-simpel-switchen-in-de-paticipatieketen
https://www.divosa.nl/publicaties/armoede-en-schulden-nederland
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overheid zien vaak door de bomen het bos niet meer. 
In veel gevallen is er niet alleen sprake van een 
afstand tot de arbeidsmarkt, maar spelen bijvoor-
beeld ook schulden en armoede een rol. We weten uit 
de praktijk dat deze problemen duurzame uitstroom 
naar werk in belangrijke mate belemmeren. Het feit 
dat kwetsbare groepen afhankelijk kunnen zijn van 
soms wel meer dan tien regelingen (denk aan bij-
stand, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag etc. 
etc.) van de overheid, helpt daar niet bij. In de 
beleidsdoorlichting zou de problematiek van deze 
kwetsbare groepen een centrale plek moeten krijgen. 
Het is essentieel dat wij, Rijk en gemeenten, werkelijk 
effectief samenhangend beleid gaan voeren en met 
elkaar de barrières slechten die deze groepen nu 
verhinderen om duurzaam stappen voorwaarts te 
zetten.  

Daarom is ons voorstel om in de beleidsdoorlichting 
in te gaan op het feit dat de diversiteit aan arrange-
menten voor delen van de doelgroep niet op elkaar 
aansluit, waardoor mensen tussen de wal en het schip 
belanden. Denk aan mensen met financiële proble-
men die door Rijksincasso’s steeds verder in de pro-
blemen raken, terwijl we vanuit de lokale overheid 
bezig zijn deze persoon of dit gezin vooral niet te 
overvragen om problemen niet te verergeren. Denk 
aan inwonende kinderen van ouders in de bijstand die 
willen gaan studeren en waarvan de aanvullende bij-
drage van DUO als inkomen zal meetellen, ondanks 
de slechte financiële situatie van de ouders, terwijl we 
heel graag willen dat kinderen mét een startkwalifica-
tie de arbeidsmarkt op gaan. Of iemand die volgens 
het UWV niet kwalificeert voor beschut werk, maar 
daar eigenlijk het beste op zijn plek is. Duidelijk is dat 
hier verbeteringen nodig zijn. Wij zien een oplossing 
in het tot stand brengen van één regeling voor de 
onderkant van de arbeidsmarkt, waarin regels helder 
op elkaar zijn afgestemd. De beleidsdoorlichting van 
art. 2 van de begroting SZW biedt een goede gele-
genheid om deze broodnodige stap te realiseren.

Prikkelwerking en budgettering 
Gemeenten zijn net als het Rijk ten volste overtuigd 
van het belang van de opgave die er ligt voor de 
meest kwetsbare groepen in de samenleving. 
Gemeenten voeren die opgave naar beste kunnen uit. 
Daar waar de beleidsinhoud vaak als een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten 
wordt ervaren, geldt dat in veel mindere mate voor de 
budgettering van de opgave die we met elkaar 
hebben. Veel energie is de laatste jaren verloren 

3 https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2018/06/21/briefadvies-financieringssystematiek-bijstand

gegaan aan verschillen van inzicht over de manier 
waarop het budget wordt vastgesteld en verdeeld, en 
tekorten worden gecompenseerd. De afspraken 
tussen Rijk en Gemeenten naar aanleiding van het 
advies van de ROB3 over de financieringssystematiek 
van de bijstand zijn hier een goed voorbeeld van. 
Binnen een stelsel waarin we gezamenlijk verantwoor-
delijkheid dragen voor de sociale zekerheid van een 
groeiende doelgroep, past het om ook in gezamen-
lijkheid en transparantie over budgettering te beslis-
sen. Gemeenten waarderen de positieve reactie van 
het Rijk om deze transparantie conform het advies van 
de ROB te gaan invullen en zien daarom uit naar de 
wijze waarop dit binnen het stelsel verankerd zal 
worden. Daarbij zou ook het effect van beslissingen 
van derde partijen – zoals de rechtbank of UWV – op 
de inzet van gemeentelijke middelen betrokken 
moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om toe-
wijzing van bewindvoering en indicaties voor doel-
groepregister en beschut werk.

Sinds de introductie van de Wet Werk en Bijstand 
(WWB) stuurt het rijk met de BUIG niet meer met 
gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en controles, 
maar met globale kaders en financiële prikkels die 
voordeel opleveren bij goede resultaten en nadeel bij 
slechte. Gemeenten hebben dus een financieel 
belang om de bijstandsuitgaven omlaag te brengen. 
Hoewel gemeenten zich enorm inzetten om inwoners 
aan het werk te krijgen en het aantal uitkeringen zo 
laag mogelijk te krijgen en houden, is het bijstandsvo-
lume de afgelopen jaren toegenomen. De recente 
economische crisis is hiervan natuurlijk een belang-
rijke oorzaak. Daar hebben we – zeker nu (hoogcon-
junctuur) – als Rijk en gemeenten een gezamenlijke 
opgave om iets te doen. De afgelopen jaren zijn de 
schaarse middelen op re-integratie vooral ingezet op 
de groep met de kortste afstand tot de arbeidsmarkt. 
Meer banen waren er immers niet.  

Nu ligt de situatie anders. Het zit economisch mee en 
er is veel vraag naar arbeid, naar mensen die mee 
willen doen. Er liggen kansen om nu ook de groep 
met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het 
werk te krijgen. En het is niet anders, om goed beleid 
te voeren en doelen te bereiken is nu eenmaal geld 
nodig. Als het even kan willen we iedereen vooruit 
helpen, maar de realiteit is dat de mogelijkheden zijn 
begrensd door budgettaire kaders. Fair enough. 
Echter, we moeten nu geen kansen onbenut laten om 
mensen aan het werk te helpen en leefsituaties struc-
tureel te verbeteren. 

https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2018/06/21/briefadvies-financieringssystematiek-bijstand


Daarvoor zijn de huidige middelen voor re-integratie 
erg krap bemeten. Divosa rekende uit dat er voor 
reguliere re-integratie omgerekend slechts 1.000 euro 
per persoon beschikbaar is.4  Daar kunnen we iemand 
bijvoorbeeld iets meer dan 10 uur een jobcoach voor 
aanbieden. De kans is klein dat deze beperkte inzet 
een duurzaam verschil zal maken. Tegelijkertijd leidt 
de financiële prikkel in combinatie met schaarse bud-
getten voor re-integratie af van het daadwerkelijke 
doel van artikel 2, mensen meer laten meedoen. 
Immers, de prikkel is gericht op uitstroom, zo snel 
mogelijk en zo veel mogelijk. De kans is groot dat 
beperkte re-integratie middelen ook nu vooral inge-
zet zullen worden op de groep met het hoogste te 
verwachten rendement. De businesscase is eenvou-
dig: met een incidentele impuls aan re-integratie 
kunnen we een stap verder gaan, en dat levert een 
structurele opbrengst op door stopzetting van uitke-
ringen. Gemeenten zouden deze slag graag samen 
met het Rijk maken. De huidige budgettering van 
re-integratie noopt echter tot realisme.  

Tegelijkertijd is de beleidsdoorlichting ook de plek 
om in te gaan op de mate waarin de financiële prikkel 
zoals die nu is vormgegeven, past bij de doelstelling 
van artikel 2. Als het doel is om mensen vooral mee te 
laten doen, bij voorkeur in een betaalde baan, lijkt 
een dominante financiële prikkel op de uitstroom uit 
bijstand de aandacht af te leiden van dit bredere doel. 
Een stap naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of het 
volgen van scholing is voor sommige mensen namelijk 
ook een mooi resultaat. Wellicht zijn andere afspraken 
of prikkels mogelijk, niet alleen richting gemeenten 
maar ook richting uitkeringsgerechtigden en werkge-
vers, om hier meer balans in aan te brengen en waar-
mee het belang van inclusiviteit uitdrukkelijker wordt 
vormgegeven. 

4 https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/aantallen-en-financien-participatiewet-onderzoeksrapport-be-
renschot-112018.pdf

Het budget voor de uitkeringen dat gemeenten krij-
gen, is gebaseerd op een inschatting van de beno-
digde middelen vooraf. Daardoor kunnen gemeenten 
geld overhouden op of tekort hebben aan deze bud-
getten. Deze overschotten en tekorten zijn nu niet 
gemaximeerd. Wel kunnen gemeenten
een compensatie uit het macrobudget krijgen als het 
tekort te groot is. Wij zien mogelijkheden om
deze compensatie verder te verbeteren met behoud 
van solidariteit tussen gemeenten.

Tot slot
We, gemeenten én Rijk, staan als overheid gezamen-
lijk aan de lat voor beleid en uitvoering van de
sociale zekerheid van de meest kwetsbare groepen in 
de samenleving. We zien daarbij veel kansen
om nog meer resultaten voor de doelgroep te berei-
ken, en daarmee doeltreffender en doelmatiger
beleid te voeren. Daar ligt een belangrijke opgave, 
een optimaal werkend stelsel is daarvoor cruciaal.
Deze doorlichting biedt veel kansen – om te leren en 
om door te ontwikkelen.
Lokaal maatwerk blijft wat ons betreft het centrale 
uitgangspunt om de opgaves te kunnen
realiseren. De toepassing van regels en arrangemen-
ten kan voor alle betrokken partijen worden
vereenvoudigd en er is veel mogelijk om de inko-
mensondersteuning voor de doelgroep begrijpelijker
en overzichtelijker te maken. Er ligt kortom een aantal 
belangrijke aandachtspunten om het huidige
stelsel door te ontwikkelen en te verstevigen. We 
denken uiteraard graag mee over de wijze waarop
concrete verbeterslagen in het stelsel verankerd 
kunnen worden.
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