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1. Loonwaarde realiseren in het publieke domein 

Werkgelegenheid in het publieke domein is noodzakelijk. Die stelling verdedig ik inmiddels al 

een jaar of tien. Nu de Wet werken naar vermogen er aan komt, en iedereen aan de slag moet 

bij een reguliere werkgever, komt deze stelling weer volop in de actualiteit. Dat begint bij de 

vraag of de gemeente zichzelf ook een reguliere werkgever vindt. Op veel plaatsen in 

Nederland is de gemeente de grootste of een van de grootste werkgevers in het werkgebied. 

Toch hoor ik tot nu overal dat gemeenten zelf niet van plan zijn om burgers een baan aan te 

bieden gebruik makend van de loondispensatie regeling.  

De volgende vraag die aan de orde komt is of gemeenten de werksoorten die in hun eigen 

takenpakket zitten de komende jaren wel zo veel mogelijk zullen benutten voor het bieden van 

werk met loonwaarde aan burgers uit de doelgroep.  De reacties zijn sterk uiteenlopend. Om 

een paar voorbeelden te geven:  

� Licom in Zuid Limburg gaat zich steeds meer richten op dienstverlening. Dat heeft het 

bedrijf laten weten. De sociale werkvoorziening wil 15 wijkbedrijven openen in 

verschillende gemeenten in Parkstad Limburg. Hier worden diensten aangeboden voor 

bewoners en bedrijven in de wijk. 

� De gemeente Tilburg heeft al in 2011 besloten tot het oprichten van een gemeentelijk 

werkbedrijf. En heeft er voor gekozen om de uitvoering van dit werkbedrijf op te dragen 

aan de Diamant Groep.  

� Een gemeente met een goed draaiend groenbedrijf binnen de SW, besluit om op grond 

van de doelstellingen van de wet, en op grond van rekenwerk, de hele groenvoorziening te 

privatiseren. En alle medewerkers te gaan detacheren.  

 

Tijdens gesprekken in de sector wordt ook gewezen op de financiële druk die op de 

gemeenten staat. De analyse is: Er is de komende jaren steeds minder budget voor de 

uitvoerende taken van de gemeente. Dus er is ook minder ruimte om loonwaarde te realiseren. 

Voor het realiseren van loonwaarde bij gemeenten zijn grofweg maar twee routes denkbaar. 

Mensen uit de oude Wsw en de nieuwe Wwnv worden gedetacheerd bij private bedrijven die 

opdrachten van gemeenten uitvoeren. Of de opdrachten van de gemeenten worden gegund 

aan een semi-publieke intermediair die als werkgever optreedt en het werk voor de gemeenten 

uitvoert. Hier liggen spin out mogelijkheden voor uitvoerderv van de Wsw met gezonde 

groenbedrijven.  

 

2. De wijkaanpak: Wondermiddel of redelijk perspectief?  

Op 30 maart 2012 organiseerden de netwerkorganisatie Bouwstenen voor sociaal, met partners 

als VNG, Aedes en de MO Groep, en het MFA-Lab, een bestuurdersconferentie rond het thema: 

Decentralisaties en de gezonde wijk(voorzieningen).  Aan de conferentie werd deelgenomen 

door wethouders en bestuurders/directieleden van woningcorporaties, zorg- en 

welzijnsinstellingen. En een tiental directieleden van SW-bedrijven. In dit artikel wordt kort 

ingegaan op de uitkomsten van de conferentie. En op andere actuele noties rond de 

wijkaanpak. Aansluitend wordt ingegaan op de mogelijke koppelingen  tussen decentralisaties 

zoals werken naar vermogen en het realiseren van de wijkaanpak.  
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Veel gemeenten kiezen ervoor taken terug te leggen bij de burgers, in de wijk. Buurtcentra 

worden gesloten. De beroepskrachten worden uit deze centra teruggetrokken. Burgers krijgen 

de ruimte om een aanpak van zelfbeheer te ontwikkelen als zij de ambitie hebben om hun 

buurtcentrum in stand te houden.  Dit type ontwikkelingen lopen in Amersfoort, Arnhem en 

ook in Alkmaar.  

Budgetten voor buurtbeheer of wijkbeheer worden gekort. Soms wordt een deel van het 

budget door de gemeente doorgeschoven naar de wijk. Met de opdracht: “ Kijk wat je zelf wilt 

doen en waar je het budget voor inzet. Waar je niet voor kiest wordt niet meer gedaan.” Er zijn 

al voorbeelden waar verkend wordt of de gemeente openstaat voor voorstellen om delen van 

de functie Begeleiding in het buurtcentrum uit te voeren. Om zo weer functies te koppelen.  

In navolging van Engeland wordt op diverse plaatsen in ons land geprobeerd om het werken 

met trusts te introduceren. Een trust is een organisatie die zoveel mogelijk eigendom is van en 

geleid wordt door burgers in een bepaald gebied. Een toenemend deel van uitvoerende taken 

van de lokale overheid wordt met een budget opgedragen en overgedragen aan de trust. Zoals 

de naam als zegt speelt vertrouwen tussen de overheid en de burger een grote rol bij de trust 

aanpak.  

De ontwikkeling van trusts opent een interessant nieuw perspectief op het werken met 

loonwaarde en het praktisch benutten van de inzet op participatie en het leveren van een 

maatschappelijke (tegen)prestatie van burgers. Met name burgers met een uitkering en 

onvoldoende loonwaarde om bij reguliere werkgevers te werken. De trust biedt een alternatief 

voor het dienstverband direct met de gemeente. Het is ook een alternatief voor meer 

commerciële detacheringformules en intermediairs die zich vooral richten op werk bij de locale 

overheid.  De trustformule kan zo de organisatie vorm worden voor wijkbedrijven waarin 

burgers uit de wijk de trekkende rol vervullen. Op diverse plekken in het land zien bestaande 

buurtbeheerbedrijven kansen. Zij slaan hun vleugels uit. Hier ontstaat echt een nieuw 

speelveld voor sociale ondernemers. Het is niet moeilijk om koppelingen te maken naar de 

leefbaarheidbudgetten van woningcorporaties die in de zelfde wijk opereren. De inkomsten 

stromen van een trust organisatie die zich op de wijk richt kunnen als volgt gevisualiseerd 

worden:  

 



 

5 

 

Bouwstenen van het wijkbedrijf 

domein 

publieke en 

interne 

dienstverlening

domein 

stadsontwikkelin

g economie en 

beheer 

domein WIZ en 

WMO 

Begeleiding 

sportclubs en 

verenigingen

welzijns-

instellingen

woning-

corporaties

Wwnv
Oude

Wsw
Wmo

Bege-
leiding

Oude 
wajong

 
 

3. De wijkaanpak als Haarlemmer olie?  

Is de wijkaanpak nu dé oplossing voor alle knelpunten die er in het publieke domein zijn? Uit 

genoemde bestuursconferentie en andere gesprekken komt naar voren dat het genuanceerder 

ligt. Een paar rode draden zijn wel te benoemen. Hieronder volgt een aantal van deze rode 

draden. Eerst wat algemener. Daarna meer specifiek naar de wijk. 

De tijd van grote nieuwbouwprojecten; Brede scholen, MFA’s lijkt voorbij. Ze komen 

onvoldoende uit de verf, blijven moeilijk te exploiteren. Er blijkt veel bestaand 

(maatschappelijk) vastgoed in wijken te staan, dat zich met een gerichte opknapbeurt prima 

leent voor één of meer van de functies die nodig zijn voor een gezonde wijk. De kosten daarvan 

liggen aanzienlijk lager dan een nieuwbouw complex. Kleine nieuwe initiatieven maken graag 

gebruik van dit “oude” vastgoed. Door ruilrelaties aan te gaan met de eigenaar ontstaan 

oplossingen met een no budget of low budget kostenplaatje. De opdracht van veel 

maatschappelijke dienstverleners die in de wijk werken verandert structureel.   

Als bij burgers de nadruk wordt gelegd op zelf doen en samen oplossen dan vraagt dat om 

aanpassing in de opdracht van professionals.  Veel meer generalisten, met opdrachten waarin 

coaching en case management centraal staan. Deze ontwikkeling zien we ook binnen het SW 

bedrijven. Het aantal re-integratie consulenten neemt af. Steeds vaker zien we werkbegeleiders 

hun taken overnemen.  Door deze ontwikkeling kunnen uitvoeringsorganisaties hun opdracht 

met minder middelen uitvoeren.    

 

4. De wijkaanpak: Minder geschikt voor sommige doelgroepen  

“De wijkaanpak is vooral ingericht op ouderen, voor jongeren is de school het belangrijkst. 

Scholen zijn dé vindplaatsen van jongeren met problemen.  In de school omgeving is preventie 

mogelijk, signalering ook. Waar nodig kunnen vanuit de school integrale aanpakken worden 

ingezet. Op het moment dat problemen met jongeren in de wijk manifest worden is het te laat, 
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lopen we achter de feiten aan”.  Het voorgaande is een citaat uit een gesprek met een 

bestuurder uit de VG-zorg die veel werkt met jongeren met een licht verstandelijke beperking.  

Veel professionals op het terrein van de arbeidsmarkt benadrukken consequent: De 

arbeidsmarkt is niet lokaal, die is regionaal. Laat staan wijkgebonden. Op de wijkgebonden 

winkels en zorginstellingen zitten private werkgevers niet in de wijk. Als er voor wordt gekozen 

om koppelingen te leggen tussen werken naar vermogen, inzetten van de functie Begeleiding 

in de wijk en jeugdzorg dan moet iedereen snappen; de werkgelegenheid waar het om gaat is 

werk dat direct of indirect door de lokale overheid wordt betaald.  

Speciaal onderwijs en werk komen samen op het moment dat schoolverlaters met een 

beperking vanaf 18 jaar proberen de arbeidsmarkt te betreden. Vanaf 2013 is voor het 

merendeel van deze jongeren de weg via de Wajong afgesneden. Mijn inzicht op dit moment is 

dat jongeren vanaf 18, die in de Wwnv terecht komen, nauwelijks voordeel hebben van de 

wijkaanpak. Daar zijn andere werkplekken voor nodig.   

 

  
Bouwstenen voor Sociaal 

 

Dit artikel is mede gebaseerd op de resultaten van de bestuursconferentie die het 

MFA lab samen met Bouwstenen voor Sociaal organiseerde op 30 maart 2012.  

 

Bouwstenen voor Sociaal is een sectorverbindend kennis- en ontwikkelplatform rond  

maatschappelijk vastgoed. Binnen dit platform functioneren diverse netwerken, onder 

andere voor bestuurders en vastgoedprofessionals uit diverse sectoren.  

 

Jaarlijks stellen de partners van Bouwstenen een Agenda Maatschappelijk Vastgoed 

op. De bestuursconferentie was een uitwerking van punt 1 van de agenda voor 2012 

en had tot doel meer zicht te krijgen op de toekomstige vastgoedvraag als gevolg van 

de decentralisaties.   

 

Voor meer informatie en de gratis digitale nieuwsbrief; 

www.bouwstenenvoorsociaal.nl. 
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5. Welke keuzes maken gemeenten?  

Voor wie als maatschappelijke ondernemer, actief op één of meer decentralisaties, aan de slag 

wil met de wijkaanpak, moet goed kijken naar de visie en de koers van de gemeenten waarvoor 

gewerkt wordt. Dat is in de praktijk nog niet zo eenvoudig.  Diverse directeuren van 

uitvoeringsorganisaties signaleren dat het binnen hun gemeenten soms alle kanten op gaat. 

Marktdenken en publiek domein denken lopen door elkaar. Inzetten op alleen beleidsregie of 

juist voluit op de uitvoeringsregie. Je kunt het binnen één gemeente allemaal tegelijk 

tegenkomen. Het proces en de uitkomsten zijn vaak onvoorspelbaar. Iemand typeerde het 

college van B&W als de regisseur van een improvisatie theater.  

Toch is het zaak om naar de hoofdlijnen te blijven kijken. En de keuzes die daarop gemaakt 

worden.  Deze keuzes van de gemeenteraad bepalen toch de kaders voor de komende jaren. 

Uit de bestuursconferentie van 30 maart kwamen de volgende opletpunten in de vorm van 

dilemma’s aan de orde.  

 

Politiek-bestuurlijke dilemma’s rond de wijkaanpak:  

� Zijn de keuzes in de gemeente financieel gedreven, gericht op beheersing,  of meer 

behoefte gedreven, gericht op ontwikkeling?  

� Is de dominante overtuiging in de gemeente dat voldoende  schaalgrootte en efficiëntie 

noodzaak is of is de menselijke maat de leidraad?  

� Wordt er binnen de gemeente sterk gedacht in termen van stenen en infrastructuur of is er 

een krachtige oriëntatie op welke dienstverlening nodig is?  

� Zet de gemeente vol in op de eigen kracht van burgers, en worden middelen ook 

rechtstreeks via burgers ingezet, of kiest de gemeente voor een sterk maatschappelijk 

middenveld en krijgen aanbieders de leiding?  

� Worden de  publieke taken van de gemeente die in de wijk worden uitgevoerd; 

groenvoorziening, toezicht, buurtbeheer op social return basis bij private werkgevers 

ondergebracht of wordt er gekozen voor wijkbedrijven die draaien op burgerkracht en 

inbesteding?   

� Is er binnen de gemeente sprake van een structureel wantrouwen tussen lokaal 

bestuur/ambtelijk management enerzijds en bestuurders van maatschappelijke 

organisaties anderzijds of is er sprake van een zakelijke vertrouwensbasis?  

� Is de aanpak in de gemeente sterk gericht op het oplossen van problemen of ziet men in de 

gemeente kansen waarin burgers met veel eigen kracht nieuwe initiatieven ontwikkelen 

waarin wat kwetsbaarder mensen prima kunnen participeren?  

� Wordt het spel voor gespeeld vanuit positie macht en eigen belang of is er ruimte om via 

samenwerking tot structureel nieuwe oplossingen te komen?  

 

De keuzes die gemeentes maken op bovenstaande dilemma’s leveren weliswaar geen 

blauwdruk op. Wel levert het sociale ondernemers en maatschappelijk organisaties een 

handvat om tijdig in te spelen op werk en welzijn in het lokale publieke domein.  De eerste 

contracten worden al kort na de zomer van 2012 gesloten. Het spel is al volop op de wagen.  

 

Tom de Haas is zelfstandig adviseur en schrijver, associé van Adlasz en mede oprichter van het 

MFA Lab. 


