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Van recht op uitkering  
naar recht op werk
Ons stelsel van sociale zekerheid, constateert Pierre Heijnen, is nog 
grotendeels gebaseerd op inkomenszekerheid. Het uitgangspunt zou  
echter werkzekerheid moeten zijn. Hoe te voorkomen dat honderdduizenden 
burgers aan de kant blijven staan? En hoe de overheid op haar verantwoor-
delijkheid aan te spreken? Een pleidooi voor de ‘participatiebaan’.

pierre heijnen

In de grote steden leven steeds meer mensen die 
noch werken, noch op andere wijze in de samen-
leving participeren en die daar ook nauwelijks 
meer op (kunnen) worden aangesproken. In deze 
bijdrage pleit ik voor werk en participatie voor 
iedereen. Wie niet of niet direct terechtkan op de 
arbeidsmarkt krijgt een participatiebaan. Om dit 
financieel en organisatorisch mogelijk te maken 
zijn vergaande wijzigingen noodzakelijk bin-
nen het stelsel van sociale zekerheid. Zo moet de 
inkomensgarantie plaatsmaken voor een werk-
garantie. De manier waarop de reïntegratie naar 
werk plaatsvindt moet ingrijpend worden veran-
derd: de beschikbare middelen worden voortaan 
ingezet voor de participatiebanen. Ten slotte is 
een overdracht van bevoegdheden van Rijk en 
sociale partners naar de gemeenten nodig.

niemand aan de kant

Werk biedt mensen een belangrijke mogelijk-
heid tot ontplooiing en levert een zinvolle bij-

drage aan de samenleving. De overheid schept 
voorwaarden en biedt mogelijkheden, maar 
de burger heeft de plicht om deze kansen te 
benutten. Veel uitkeringsgerechtigden hebben 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege 
 sociale omstandigheden, fysieke problemen, 
een te lage opleiding of een handicap. Een grote 
groep beheerst de Nederlandse taal onvoldoende 
en heeft, ondanks een vaak langdurig verblijf in 
Nederland, een zeer beperkte kennis van onze 
samenleving. Mensen zonder werk die geïso-
leerd in de samenleving staan, voelen zich in 
de steek gelaten door overheid en samenleving 
en ontberen een perspectief op een betere toe-
komst.
 Deze mensen mogen we niet langer aan de 
kant laten staan. We moeten met hen aan de 
slag. Tot nu toe hadden velen gesubsidieerde 
banen, maar die worden langzaam maar zeker 
afgebouwd. Mensen met een gesubsidieerde 
baan, maar ook de werknemers in de sociale 
werkvoorziening voelen zich gezonder en zijn 
meer betrokken bij wat er gebeurt dan mensen 
die thuiszitten. Door dat werk is er voor hen 
weer licht aan het eind van de tunnel. Dat is 
positief. Maar ook de samenleving heeft baat 
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bij het werk dat deze mensen verrichten: meer 
handen in de klas, meer handen in de zorg, de 
stad wordt schoongehouden, buurtvaders en 
-moeders houden toezicht op straten en pleinen 
en vervullen zo een belangrijke rol. Terwijl het 
aantal vrijwilligers afneemt, neemt de vraag 
naar dit soort arbeid toe. Waarom zouden we al 
die mensen aan de kant laten staan?
 Er is ook een economische noodzaak. De 
vraag naar arbeid neemt de komende jaren fors 
toe. De meerjarenprognose van het cwi voor-
spelt dat het aantal banen in de periode 2007-
2010 jaarlijks met 150.000 zal toenemen. Het 
aantal vacatures stijgt van 726.000 in 200� tot 
��0.000 in 2010. De groei van de beroepsbevol-
king houdt hiermee geen gelijke tred. Daardoor 
dreigt eenzelfde situatie te ontstaan als in de 
jaren negentig: enerzijds een tekort aan vakbe-
kwaam personeel, anderzijds een groot aantal 
werklozen. Van de werkzoekende werklozen 
heeft vijftig procent een opleiding op vmbo-
niveau of lager; slechts 2� procent van de open-
staande vacatures komt daarmee overeen. Er is 
dus sprake van een duidelijke mismatch. Dat be-
tekent dat we nog meer moeten investeren in de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, 
maar ook dat mensen (werk-)ervaring moeten 
kunnen opdoen, al dan niet via onbetaald werk 
en stages.
 Er zijn in Nederland �2�.000 mensen met 
een ww-uitkering, ruim �50.000 mensen zitten 
in de wao en ��6.000 mensen hebben een bij-
standsuitkering: in totaal zijn dat ruim 1,5 mil-
joen mensen uit de beroepsbevolking die niet 
werken en van wie een deel niet participeert. 
Nederland heeft tien miljoen inwoners tussen 
de 1� en 65 jaar, ruim één op de zeven daarvan 
is uitkeringsgerechtigd. Het niet benutten van 
het arbeidspotentieel van uitkeringsgerechtig-
den heeft bij de stijgende vraag naar arbeid een 
afnemende economische groei tot gevolg én een 
toenemende vraag naar immigranten uit landen 
als Polen. Mij gaat het er niet om de Oost-Euro-
peanen per se buiten de deur te houden, mijn 
doel is het beter benutten van het potentieel van 
de huidige uitkeringsgerechtigden. 

van inkomenszekerheid naar  
werkzekerheid

Het bestaande sociale-zekerheidsstelsel is gro-
tendeels gebaseerd op inkomenszekerheid. 
Weliswaar wordt de eigen verantwoordelijkheid 
steeds meer centraal gesteld, maar de prikkel tot 
werk is vooral negatief geformuleerd: via sanc-
ties of een lager inkomensperspectief. Wie echt 
niet kan werken wordt vrijgesteld van arbeids-
plicht. Ik ben van mening dat het uitgangspunt 
werkzekerheid zou moeten zijn. Iedereen moet 
worden aangesproken op zijn of haar vermogen 
om gebruik te maken van de aangeboden werk-
zekerheid. In eerste instantie op eigen kracht, 
door gebruik te maken van (tijdelijke) vacatures. 
Maar als dat niet lukt, moet de overheid werk 
aanbieden.
 Het zou van weinig realisme getuigen te ver-
wachten dat er in het bedrijfsleven voldoende 
ruimte is voor de opvang van grote groepen 
mensen met een te laag opleidings- en produc-
tieniveau. Die constatering is overigens eerder 
realistisch dan een opvatting over of een verwijt 
aan het adres van het Nederlandse bedrijfsle-
ven. In de huidige internationale economische 
context kan en mag niet worden verwacht dat 
het bedrijfsleven een oplossing biedt voor al die 
mensen die met afstand niet voldoen aan de ei-
sen die worden gesteld.
 We hebben in Nederland dus te maken met 
een stelsel van sociale zekerheid dat mensen in 
onvoldoende mate op werk aanspreekt en met 
een bedrijfsleven dat niet zit te wachten op een 
groep onvoldoende productieve werknemers. 
Waar moeten we heen? Ik pleit voor een systeem 
waarbij de overheid (in de praktijk: de gemeen-
ten) aan iedereen die niet in staat is om op eigen 
kracht aan het werk te komen een baan of een 
andere vorm van participatie aanbiedt.
 Mijn uitgangspunt is het streven om zo veel 
mogelijk mensen actief te laten zijn, met werk 
of andere nuttige bezigheden. In essentie is het 
systeem dat ik voorstel eenvoudig. Iedereen die 
niet op eigen kracht op korte termijn werk vindt 
(een termijn van zes maanden voor volwassenen 
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en drie maanden voor jongeren lijkt redelijk) 
krijgt een participatiebaan aangeboden. De 
boodschap aan het loket is helder: wie geen baan 
vindt, krijgt een baan aangeboden en geen uit-
kering. De vrijstelling van arbeidsplicht geldt 
slechts in uitzonderlijke gevallen. Dit betekent 
naar mijn inschatting dat minimaal een kwart 
van de mensen die nu aan de kant staan, naar 

vermogen weer gaat meedoen. Na de periode 
van drie of zes maanden wordt de klant zo snel 
mogelijk naar een participatiebaan bemiddeld 
en worden er afspraken gemaakt over het soort 
werk, de vorm van begeleiding en scholing. In 
de bemiddeling wordt zo veel mogelijk aange-
sloten bij de capaciteiten van de klant en de kan-
sen op doorstroming naar een reguliere baan. 
Voor alle duidelijkheid: het gaat dus om werk 
waarbij ontplooiing en doorstroming (of wan-
neer dat niet kan: maatschappelijke participatie) 
centraal staan en minder om werk dat puur als 
afschrikmiddel wordt ingezet om mensen zo 
snel mogelijk uit de uitkering te krijgen (hoewel 
dat effect niet mag worden verwaarloosd). Bege-
leiding, scholing en aansluiting op werk dat ook 
op de reguliere arbeidsmarkt te vinden is, zijn 
daarom centrale thema’s. 
 Hoewel de collectieve sector een belangrijke 
leverancier van het werk zal worden, kunnen ook 
binnen bedrijven participatiebanen gerealiseerd 
worden: werk waarvoor de werkgever wel een 
zekere prijs overheeft, maar waarvoor hij niet de 
volledige loonkosten kan dragen. Voor mensen 

met een relatief beperkte afstand tot werk zal 
een participatiebaan in het bedrijfsleven naar 
verwachting het snelst tot doorstroming leiden. 
Die banen krijgen meer het karakter van werk-
ervaring opdoen, waarbij duale combinaties met 
kwalificerende scholing denkbaar zijn. 
 Er komen verschillende banen: variërend van 
eenvoudige, meer op maatschappelijke partici-
patie gerichte werkzaamheden, naar vormen van 
begeleid werk in een beschutte omgeving met 
een beperkte werkdruk, via maatschappelijk zin-
vol werk in buurten naar aanvullend werk bin-
nen een reguliere arbeidsomgeving. Op deze ma-
nier zorgen de participatiebanen op twee fronten 
voor duidelijkheid. Enerzijds voor de mensen 
die een beroep doen op de sociale zekerheid: 
hun wordt een helder perspectief geboden en 
voorkomen wordt dat zij buiten de samenleving 
belanden. Anderzijds voor de organisaties die 
zich bezighouden met het arbeidsmarktbeleid en 
sociale zekerheid: hun taak wordt eenduidiger, 
namelijk het bieden van werk.

kosten en doorstroming

De participatiebanen dienen, zoals gezegd, ver-
schillende doelen:
>  het persoonlijk welbevinden van mensen die 

nu aan de kant staan wordt bevorderd;
>  maatschappelijk nuttig werk dat nu blijft lig-

gen wordt uitgevoerd;
>  betrokkenen krijgen de mogelijkheid zich te 

ontwikkelen tot arbeidskrachten die op de 
arbeidsmarkt een plek vinden;

>  zo wordt voorzien in een arbeidsaanbod dat 
kan worden ingezet op vacatures die ontstaan 
als gevolg van vergrijzing en conjunctuur.

Het uitgangspunt moet zijn dat iedereen die 
gaat werken in een participatiebaan het wet-
telijk minimumloon (wml) ontvangt. Om dit te 
kunnen betalen zal het verlonen van de uitkerin-
gen moeten worden geaccepteerd. Lonen die op-
lopen tot 1�0% of meer van het minimumloon, 
zoals dat bij de i/d-banen het geval was, maken 
de participatiebanen onbetaalbaar en zullen ook 
weinig stimulerend zijn voor de doorstroom 

De boodschap aan het loket is 
helder: wie geen baan vindt, krijgt 
een baan aangeboden en geen 
uitkering. De vrijstelling van 
arbeidsplicht geldt slechts in 
uitzonderlijke gevallen
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naar de reguliere arbeidsmarkt. Kiezen voor 
het minimumloon is de enige manier om het 
systeem betaalbaar te houden én de stimulans 
voor uitstroom naar regulier werk optimaal te 
maken. Indien de ww- of wao-uitkering hoger 
is dan het minimumloon, worden betrokkenen 
gecompenseerd.
 Participatiebanen zijn duurder dan uitkerin-
gen. 100% wml is meer dan de bijstandsnorm 
¬ zeker voor alleenstaanden, samenwonenden 
en onvolledige gezinnen. Daarnaast vergen par-
ticipatiebanen werkplekken (inclusief kleding, 
materiaal en dergelijke) en begeleiding. Alles 
bij elkaar kost een participatiebaan op jaarbasis 
algauw 10.000 euro meer dan een uitkering. 
Daartegenover staan grote besparingen: in het 
reïntegratiebudget, de bijzondere bijstand, de 
maatschappelijke opvang voor kwetsbare groe-
pen, de zorg. Daartegenover staan ook opbrengs-
ten, namelijk de bijdragen van betrokkenen aan 
de productiviteit van bedrijven en instellingen 
(schoner, beter, veiliger, zorgzamer). Als men het 
huidige budget van wao/ww- en wwb-uitkerin-
gen zou fixeren, kunnen alleen al met de 1,� mil-
jard euro aan reïntegratiebudget 1�0.000 men-
sen aan een participatiebaan worden geholpen.
 Voldoende uitstroom uit de participatieba-
nen naar regulier werk is wezenlijk voor het sla-
gen van het systeem. Het draagvlak en de finan-
cierbaarheid hangen er immers in belangrijke 
mate van af. Wanneer de uitstroom te gering is, 
groeit het systeem uit zijn voegen en wordt het 
onbetaalbaar. Het zal soepel moeten kunnen 
meebewegen op de golven van de economie. 
Wanneer de vraag naar arbeidskrachten groeit, 
moeten er voldoende mensen in staat zijn en 
gestimuleerd worden om over te stappen naar 
een reguliere baan. De prikkel tot uitstroom zal 
in de arbeidsvoorwaarden moeten worden ver-
ankerd: enerzijds via de loonhoogte, anderzijds 
door de verplichting tot uitstroom wanneer de 
mogelijkheid zich voordoet. Of die mogelijkheid 
er is, wordt in een verplichte individuele perio-
dieke toetsing nagegaan. Vanwege de zekerheid 
indien nodig te kunnen terugkeren naar het 
systeem van de participatiebanen, zal de ver-

plichting om regulier werk te accepteren minder 
problemen opleveren dan bij de i/d-banen het 
geval was. Het breed inzetten van de banen bij 
werkgevers in zowel de collectieve als de markt-
sector zorgt voor een relatief betere aansluiting 
bij de reguliere arbeidsmarkt. De betrokkenheid 
van werkgevers bij het systeem dient hoe dan 
ook actief te worden bevorderd.

 Vele van de huidige uitkeringsgerechtigden 
zullen permanent zijn aangewezen op de par-
ticipatiebanen: zij worden nooit concurrerend 
genoeg ten opzichte van eventueel uit het bui-
tenland aan te trekken werknemers. Anderen 
zullen zich gestaag ontwikkelen tot volwaardige 
werknemers. De belangrijkste opgave betreft het 
zó inrichten van het systeem dat de participatie-
banen duurzaam zijn voor degenen die daarop 
aangewezen zijn en tijdelijk voor degenen die 
kunnen uitstromen. Dat kan alleen met sobere 
arbeidsvoorwaarden, regelmatige toetsing van 
werkplek en werkgerechtigde en vooral bege-
leiding en scholing. Wellicht moeten de parti-
cipatiebanen zelfs uitsluitend tijdelijk worden 
aangeboden (maximaal drie of vijf jaar) om te 
vermijden dat mensen ¬ zoals wel het geval 
was bij Melkert- en i/d-banen ¬ te gemakkelijk 
in de gesubsidieerde banen ‘vast’ blijven zitten.
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Hoewel de collectieve sector een 
belangrijke leverancier van het 
werk zal worden, kunnen ook 
binnen bedrijven participatie
banen gerealiseerd worden: werk 
waarvoor de werkgever wel een 
zekere prijs overheeft, maar 
waarvoor hij niet de volledige 
loonkosten kan dragen
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voor- en nadelen

Op dit moment is het te druk op het terrein van 
de uitkeringsverstrekking, arbeidsbemiddeling 
en reïntegratie. cwi’s, gemeenten, sw-bedrij-
ven, particuliere reïntegratiebedrijven, oplei-
dingsinstituten, verslavingszorg, reclassering, 
welzijnsinstellingen, taskforces voor jongeren, 
migranten, vrouwen, ouderen: allemaal partijen 
die op zoek zijn naar werkgevers met banen in 
de aanbieding. De instrumenten die ze voor hun 
cliënten inzetten lopen sterk uiteen. Ik spreek 
veel werkgevers die daar horendol van worden. 
Dat ligt vaak niet aan de instanties: die hebben 

immers hun eigen opdracht. Het is het huidige 
systeem dat deze manier van werken bevordert.
 Het kan simpeler en efficiënter. In het model 
dat ik voorstel wordt de verantwoordelijkheid 
voor het voorkomen van uitval in wao en ww 
nog sterker een zaak van werkgevers en werkne-
mers. De verantwoordelijkheid voor terugkeer 
op de arbeidsmarkt ligt gedurende de eerste 
zes maanden bij de betrokkene zelf. Verwacht 
mag worden dat in het licht van de verwachte 
vacaturegroei de markt hier zijn werk zal doen. 
Voor zover dat niet het geval is, zal het cwi/uwv 
enige ondersteuning kunnen bieden. De uitke-
ringsverantwoordelijkheid voor wat betreft ww 
en wao blijft ook daarna een zaak van het uwv. 
De organisatie van de participatiebanen komt 
bij de gemeenten te liggen. Zij regelen deze ba-
nen in hun regio ten behoeve van al diegenen 

die zelf niet slagen in het vinden van een baan. 
De reïntegratie-opdracht van het uwv wordt dus 
overgedragen aan de gemeenten, net als de be-
middelingstaak van het cwi voor werklozen en 
arbeidsongeschikten.
 Wanneer het voorgestelde systeem optimaal 
functioneert, hebben we het over enkele hon-
derdduizenden mensen die voor korte of langere 
duur een participatiebaan hebben. Zo wordt een 
omvangrijke arbeidsreserve aangeboord die een 
welkome bijdrage aan de samenleving vormt: er 
is immers genoeg te doen. 
 Criticasters zullen ongetwijfeld wijzen op 
de gevaren van verdringing aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt. Het gevaar bestaat dat 
werkgevers liever iemand tegen lagere kosten 
in een participatiebaan laten werken dan dat zij 
een reguliere arbeidsplaats creëren, of zelfs dat 
zij medewerkers ontslaan om daarna iemand op 
een participatiebaan in te zetten voor hetzelfde 
werk. Ook mogelijke concurrentievervalsing 
tussen werkgevers zal in de discussie een rol 
spelen.
 Hier past een afweging van voor- en nadelen. 
Verdringingseffecten kunnen niet helemaal 
worden voorkomen. We moeten echter niet 
vergeten dat het overwegend gaat om mensen 
met een grote tot zeer grote afstand tot de ar-
beidsmarkt, die in eerste instantie alleen onder 
beschermde omstandigheden en begeleiding 
productief zullen kunnen zijn. Zij vormen 
daarmee geen redelijke concurrentie met goed 
opgeleide schoolverlaters of andere potentiële 
werknemers. Wanneer de participatiebanen 
goed worden gespreid, gaat het per bedrijf of or-
ganisatie niet om een groot aandeel in het werk-
nemersbestand. Om de verdringingseffecten 
onder controle te houden, kan worden overwo-
gen om het aantal in te zetten participatiebanen 
per bedrijf te maximeren.
 De introductie van een groot aantal participa-
tiebanen betekent een groeiende arbeidspartici-
patie en een toenemende productiviteit, direct 
maar ook indirect. In de participatiebanen wordt 
het werk aan de onderkant gedaan, waardoor 
andere medewerkers meer ruimte hebben om 
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De belangrijkste opgave betreft het 
zó inrichten van het systeem dat 
de participatiebanen duurzaam 
zijn voor degenen die daarop 
aangewezen zijn en tijdelijk voor 
degenen die kunnen uitstromen
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het werk op een hoger niveau ter hand te nemen. 
Een ander belangrijk voordeel van het voorge-
stelde systeem is dat de participatiebanen, in 
tegenstelling tot de oude i/d-banen, niet alleen 
bij de overheid maar ook binnen het bedrijfsle-
ven worden gerealiseerd. Omdat ieder bedrijf in 
gelijke mate gebruik kan maken van de banen 
zijn oneigenlijke concurrentie-effecten niet aan 
de orde. Alles bij elkaar kunnen de nadelen van 
het systeem tegen de voordelen worden wegge-
streept.
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tot slot

De toekomst van de sociale zekerheid is een 
onderwerp van discussie waar ik vanuit groot-
stedelijke optiek graag mijn bijdrage aan lever. 
Niets meer en niets minder. Dat betekent dat in 
dit artikel heel veel nog niet is uitgewerkt. Maar 
de essentie staat: van recht op uitkering naar 
recht op werk. En: waar de markt niet zorgt voor 
participatie van burgers in de samenleving doet 
de (gemeentelijke) overheid dat.
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