
Wetsvoorstel Participatiewet ingediend  

 

Op 2 december 2013 heeft staatssecretaris Klijnsma het wetsontwerp van de Participatiewet en 

een begeleidende brief aan de Tweede Kamer aangeboden.  

 

Doel van de wet is om meer kansen te creëren om mensen aan het werk te helpen, ook mensen 

met een arbeidsbeperking. Het wetsvoorstel heeft de vorm van een aanpassing (nota van 

Wijziging) van het eerder wetsvoorstel van de Wet werken naar vermogen. De wet is voor een 

deel ook een nadere uitwerking van de afspraken in het Sociaal akkoord.  

 

Afspraken  

In het Sociaal akkoord is de afspraak opgenomen dat werkgevers zich (oplopend tot 2026) 

garant stellen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast 

stelt de overheid zich garant voor 25.000 extra banen voor deze groep door vanaf 2014 

gedurende 10 jaar jaarlijks 2.500 extra banen open te stellen voor mensen met een beperking. 

Met de dit najaar gemaakte begrotingsafspraken voor 2014 is het tempo versneld waarmee 

werkgevers aan de slag gaan met de garantstelling voor extra banen. Afgesproken is dat 

werkgevers in de marktsector het aantal extra banen in 2014 verdubbelen naar 5000. Ook is 

afgesproken dat het beoordelingsmoment of het wettelijke quotum in werking dient te treden, 

te vervroegen: de eerste beoordeling vindt eind 2015 plaats in plaats van eind 2016.  

 

De Participatiewet  

De doelstelling van de Participatiewet is zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan 

het werk helpen. De Participatiewet wordt uitgevoerd door de gemeenten. Met de 

Participatiewet komt er één regeling voor mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig 

hebben. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet werk en bijstand), de 

Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.  

 

Re-integratie instrumenten  

De Participatiewet geeft de gemeenten een aantal re-integratie instrumenten om mensen uit de 

doelgroep aan het werk te helpen. Het gaat hierbij om no-risk polis, loonkostensubsidie, 

proefplaatsing, werkvoorzieningen en jobcoaching. Gemeenten bepalen of zij ondersteuning 

aanbieden, en zo ja welke. Zij kunnen ervoor kiezen om instrumenten zelf vorm te geven, maar 

kunnen ook kiezen voor vormen van intergemeentelijke samenwerking regionaal niveau. Gelet 

op de wens van werkgevers om niet met meer dan 400 afzonderlijke gemeenten zaken te doen, 

is dit met name relevant bij instrumenten die vooral op werkgevers zijn gericht, zoals 

loonkostensubsidie, de no-riskpolis en werkvoorzieningen. In het wetsvoorstel wordt, terecht, 

opgemerkt dat werkgevers niet met iedere afzonderlijke gemeente willen en kunnen zaken 

doen. Het is daarom van belang dat gemeenten samenwerken in de 35 arbeidsmarktregio’s. Hoe 

dit vorm krijgt via de Werkbedrijven wordt nader uitgewerkt door de Werkkamer en zal via een 

vijfde nota van wijziging later in het wetsvoorstel worden verwerkt.  



Doelgroep loonkostensubsidie  

De doelgroep die in aanmerking komt voor loonkostensubsidie bestaat uit mensen die niet in 

staat zijn ten minste het wettelijk minimumloon te verdienen. Over de hoogte van de 

loonkostensubsidie is in het Sociaal akkoord afgesproken dat die niet meer dan 70 procent van 

het wettelijk minimumloon bedraagt. De regering heeft erin voorzien dat via loonkostensubsidie 

ook de werkgeverslasten, voor zover behorend bij het verschil tussen wettelijk minimumloon en 

loonwaarde, aan werkgevers wordt vergoed. Een werkgever komt voor loonkostensubsidie in 

aanmerking als hij een werknemer uit de doelgroep van de Participatiewet aanneemt die niet in 

staat is ten minste het wettelijk minimumloon te verdienen. De werknemer ontvangt het cao-

loon, maar ten minste het voor hem geldende wettelijk minimumloon. Via de 

loonkostensubsidie vergoedt de gemeente het verschil tussen de loonwaarde van de 

werknemer en het wettelijk minimumloon. Indien sprake is van een cao-loon hoger dan het 

wettelijk minimumloon, zijn de resterende kosten voor de werkgever. Jaarlijks zal opnieuw 

worden bekeken of voortzetting van de loonkostensubsidie nodig is. Zo nodig kan 

loonkostensubsidie worden verstrekt tot de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft 

bereikt.  

 

Tijdpad  

De Participatiewet moet op 1 januari 2015 in werking treden. Tot die tijd zal UWV zijn 

werkzaamheden voor de Wajong doorzetten en verder afspraken maken over een 'zachte 

landing' van de groep Wajong die kan werken. De staatssecretaris heeft aangegeven dat de 

behandeling van het wetsvoorstel voortvarend moet worden opgepakt. Tijdens het kerstreces 

zal een schriftelijke vragenronde plaatsvinden. Stemming in de Tweede Kamer wordt verwacht 

voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Voor het zomerreces moet de Eerste 

Kamer het wetsvoorstel hebben behandeld.  

 

Verdere uitwerking 

Een aantal onderwerpen moet in lagere regelgeving worden uitgewerkt zoals: loonwaarde-

methodiek en beschutwerk. De quotumwet zal in februari aan de Tweede Kamer worden 

verzonden. Momenteel werken de Vereniging Nederlandse Gemeenten, sociale partners en het 

Rijk de Participatiewet en de afspraken uit het Sociaal akkoord verder uit in de ‘Werkkamer’. De 

banen die beschikbaar komen moeten vooral op regionaal niveau worden ingevuld. Gemeenten 

hebben de regie in de 35 arbeidsmarktregio’s, waar werkbedrijven worden opgezet. In het 

bestuur van de nieuw op te richten regionale werkbedrijven zijn ook de werkgevers en 

werknemers vertegenwoordigd.  

 

Afgesproken is dat UWV een rol zal spelen bij de vaststelling of iemand al dan niet in staat is het 

wettelijk minimumloon te verdienen. Ook wordt bekeken of daarbij zoveel begeleiding nodig is 

dat alleen beschut werk een optie is. Hiervoor moet een regeling worden vastgesteld.  

 

Wajong  

Vanaf 1 januari 2015 vindt geen nieuwe instroom meer plaats in de Wajong en WSW. De huidige 

Wajongers worden in de periode 2015-2018 herkeurd. De Wajongers waarvan duidelijk is dat zij 

vanwege hun beperking(en) nooit kunnen werken, blijven in de Wajong en houden hun 

uitkering. De verwachting is dat dit geldt voor ongeveer 100.000 van de bijna 240.000 

Wajongers. De overige 140.000 Wajongers, die wel over arbeidsvermogen  



beschikken, komen onder de Participatiewet te vallen. Zij worden overdragen aan de 

gemeenten. Na de herbeoordeling behouden zij zes maanden recht op de Wajong-uitkering, 

daarna kunnen zij een WWB-uitkering aanvragen. Daarbij geldt niet de gebruikelijke wachttijd 

van vier weken.  

 

Voor de meer dan 30.000 Wajongers die al bij een reguliere werkgever werkzaam zijn, wordt 

een aparte overgangsregeling getroffen. De reden hiervoor is dat door UWV met de werkgevers 

van deze Wajongers in veel gevallen specifieke afspraken zijn gemaakt. Het is niet mogelijk om 

gemeenten deze afspraken verplicht over te laten nemen, omdat gemeenten niet over dezelfde 

instrumenten beschikken. Wanneer deze Wajongers onder andere voorwaarden zouden 

moeten gaan werken, bestaat het risico dat zij hun baan verliezen. Ook worden deze Wajongers 

en hun werkgevers geconfronteerd met administratieve handelingen. Dat is onwenselijk. 

Daarom blijven deze Wajongers zolang zij bij die werkgever werken en zolang zij gebruik maken 

van een voorziening of aanvullende uitkering, voor deze ondersteuning bij UWV. Dit geldt dus 

ook wanneer hun werkgever een tijdelijk contract verlengt. Wanneer hun dienstbetrekking 

eindigt, gaan zij tot de doelgroep van de Participatiewet behoren. Een nieuwe werkgever kan 

dan afspraken met de gemeente maken over welke ondersteuning nog nodig is in de nieuwe 

dienstbetrekking.  

 

De Normaalste Zaak onderschrijft de doelstelling van de Participatiewet, maar is van mening dat 

het succes van de wet sterk afhangt van de vraag hoe breed de doelgroep is waarop deze 

betrekking heeft. Het huidige wetsvoorstel verengt de doelgroep uit het Sociaal akkoord 

(‘mensen met een beperking’) tot alleen de laag opgeleiden binnen deze groep (‘mensen die 

niet in staat worden geacht zelfstandig het minimumloon te verdienen’). Hoger opgeleiden met 

een beperking, die (veel) meer dan het minimumloon kunnen verdienen als ze zouden werken, 

vallen buiten de boot.  

 

De Normaalste Zaak pleit dan ook voor een brede definitie van de doelgroep. Dit is in het belang 

van werkgevers in kennisintensieve sectoren (onder andere financiële dienstverlening, IT, 

advocatuur, accountancy, consultancy) die geen of weinig arbeidsplaatsen voor lager 

opgeleiden kunnen bieden. Ook geeft het de hoger opgeleiden steun om hun talenten passend 

in te zetten.  

 

Het is goed dat over de inzet van re-integratieinstrumenten afstemming plaatsvindt op regio-

niveau. Hoewel een landelijke regeling meer duidelijkheid zou bieden kan bij afstemming via de 

werkbedrijven rekening worden gehouden met regionale arbeidsmarktomstandigheden.  

De overgangsregeling voor Wajongers die al werkzaam zijn kan voorkomen dat deze groep en 

hun werkgevers tussen wal en schip vallen.  

 

De Normaalste Zaak dringt sterk aan om de wensen en mogelijkheden (competenties en 

randvoorwaarden) van de doelgroep z.s.m. in beeld te brengen. Tot op dit moment is slecht een 

klein deel  (ongeveer 15.000) van de Wajongpopulatie door het UWV in kaart gebracht. Ook de 

groep mensen in de bijstand is door het ontbreken van gegevens over arbeidsmogelijkheden en 

motivatie op dit moment slecht bemiddelbaar. Werkgevers die mensen uit deze groepen willen 

plaatsen krijgen te vaak geen (min of meer passende) kandidaten binnen redelijke termijn 

aangeleverd. Voor zowel gemeenten als UWV ligt er een grote uitdaging om de doelgroep 

transparant en de bestanden voor werkgevers toegankelijk te maken. 

 



Tot slot benadrukt De Normaalste Zaak dat gemeenten middelen voor begeleiding (op maat) 

beschikbaar moeten blijven stellen. Zonder passende begeleiding is het afbreukrisico groot. 

Investeren in begeleiding verdient zich, ook voor de gemeente, terug. 

 

De Normaalste Zaak wacht de verdere uitwerking van het wetsvoorstel met belangstelling af en 

zal partners hiervan op de hoogte houden.  

 

 

 


