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Geachte leden van de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Deze week spreekt uw Kamer over de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. In aanloop naar deze begrotingsbehandeling heeft de staatssecretaris
aangekondigd een breed offensief in te zetten om meer mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Vanuit de G40 onderschrijven we de intenties van de
staatssecretaris van harte. Ook wij zijn van mening dat er alles aan gedaan moet worden om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
Wij zijn het eens met de zorgen die de VNG naar voren heeft gebracht in haar reactie op het
aangekondigde brede offensief. In deze brief maken we graag van de gelegenheid gebruik om onder
uw aandacht te brengen dat:
1. Een gedecentraliseerd stelsel vraagt om ruimte voor de regio en oog voor diversiteit,
2. Teveel verschillende regelingen een effectieve uitvoering belemmeren,
3. Een breed offensief een structurele ondersteuning van de doelgroep vraagt.
De staatssecretaris wil extra stappen zetten om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
perspectief op werk te bieden. Wij vinden dat ook nodig. Wij pakken deze uitdaging graag met de
staatssecretaris op.
Een gedecentraliseerd stelsel vergt ruimte voor de regio
Het moet allemaal in de 35 regio’s in ons land gebeuren. Hier ligt het zwaartepunt van de opgave.
Regio’s die qua structuur van bedrijvigheid en werkgelegenheid sterk van elkaar verschillen. De
staatssecretaris wil graag een eenduidiger uitvoeringspraktijk tot stand brengen door instrumenten
te harmoniseren. Wij begrijpen dat deze voorgenomen harmonisatie tot meer duidelijkheid leidt
voor werkgevers en zien de meerwaarde hiervan. Tegelijkertijd bestaat het risico dat harmonisatie
op gespannen voet komt te staan met een effectieve dienstverlening in een gedecentraliseerd
stelsel. De diversiteit van de regio’s vraagt om ruimte, ruimte om effectief te zijn en ruimte om
maatwerk te leveren. In Twente is een andere focus nodig dan in Zeeland. Laten we het
harmonisatieproces daarom zorgvuldig vorm geven en de deadline van 1 april 2019, die de
staatssecretaris hanteert, vooral als richtinggevend beschouwen.

Te veel regelingen staan een effectieve uitvoering in de weg
Naar ons idee hoort bij een zorgvuldig proces ook dat we oog krijgen voor het feit dat gemeenten
veel verschillende regelingen moeten uitvoeren met elk eigen voorwaarden. Deze regels staan vaak
meer centraal dan de maatschappelijke opgave. De armslag van gemeenten en UWV verschilt
waardoor dienstverlening niet altijd optimaal verloopt. Het is moeilijk uit te leggen dat op het oog
twee mensen met vergelijkbare afstand tot de arbeidsmarkt onder twee verschillende regelingen
kunnen vallen, met verschillende voorwaarden en verschillende manieren van compensatie. Wij
pleiten al langer voor één regeling aan onderkant van de arbeidsmarkt. Waar harmonisatie van het
gemeentelijk instrumentarium nadrukkelijk onderdeel is van het breed offensief, pleiten wij voor een
vereenvoudiging van het totale stelsel, met minder verschillende regelingen. Terug naar de
bedoeling, daar valt de échte winst te halen!
Structurele vraagstukken vragen structurele ondersteuning
De staatssecretaris stelt twee keer 35 miljoen beschikbaar voor de arbeidsmarktregio’s. Wij
waarderen dit. De staatssecretaris zet hiermee In onze ogen een goede en noodzakelijke stap om de
regionale infrastructuur te professionaliseren. Het ministerie erkent hiermee dat er structureel werk
gemaakt moet worden van de arbeidsmarktregio’s. Maar het is in onze ogen onvoldoende om het
breed offensief op lange termijn effect te laten sorteren. Juist omdat de mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt vaak structurele begeleiding, zoals bijvoorbeeld job coaching, nodig hebben. Thuis
en op het werk. Wij ervaren uit eerste hand dat het Participatiebudget dat voor deze dienstverlening
beschikbaar is, al jaren onder druk staat. De staatssecretaris geeft aan dat gemeenten hun zorgen
hebben geuit op het punt van de financiën. Deze zorgen zijn reëel en we gaan dan ook graag met de
staatssecretaris in gesprek hierover. Zonder structurele investeringen voor begeleiding van de
doelgroep worden er geen extra structurele en duurzame successen geboekt met het breed
offensief. Wij voorzien een breed offensief met een smal fundament.
Kortom, het moet uiteindelijk in de regio gebeuren. Een gedecentraliseerd stelsel komt alleen tot
bloei als landelijke kaders ruimte bieden aan regionale verschillen. Momenteel ervaren wij een
veelheid aan regelingen waar gemeenten, werkgevers en inwoners mee te maken hebben.
Tegelijkertijd zien we ook dat de ruimte voor het bieden van ondersteuning de laatste jaren sterk is
afgenomen. Wij zijn als G40 steden graag bereid met de staatssecretaris mee te denken hoe we een
eenduidiger uitvoeringspraktijk kunnen ontwikkelen waar mensen zelf, werkgevers en gemeenten in
de variëteit aan regio’s in ons land mee uit de voeten kunnen. Alleen zo kunnen we een stevig
fundament leggen onder een breed offensief.
Namens de G40-wethouders van de themagroep Sterke Keten van participatie, leren, werken en
ondernemen,
Met vriendelijke groet,
Mariska ten Heuw

