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Factsheet Eén regeling   
onderkant arbeidsmarkt

In het regeerakkoord staat dat er één regeling voor de 

onderkant van de arbeidsmarkt komt die erop gericht is 

zoveel mogelijk mensen te laten werken naar vermogen. 

De Wajong wordt gedecentraliseerd wat betreft de re-

integratie van gedeeltelijk arbeidsgehandicapten.

Doelstelling
Het kabinet wil met minder geld meer mensen aan het 

werk helpen. In dat kader kondigt het kabinet bezuini-

gingen op de WSW, Wajong en op re-integratiemiddelen 

aan. Gemeenten worden in staat gesteld om meer 

mensen te laten werken door het ontschotten van de 

budgetten en de inzet van het instrument loondispensatie 

(tijdelijk werken onder het minimumloon). 

Afspraken
Eind 2010 kondigde staatssecretaris De Krom aan de rege-

ling eind januari 2011 op hoofdlijnen te presenteren. Na-

dere uitwerking in overleg met gemeenten was mogelijk, 

mits binnen de kaders van het regeerakkoord. De VNG en 

de staatssecretaris voeren op een aantal punten discussie. 

Zo is nog de vraag of er daadwerkelijk één regeling komt 

en niet één regeling erbij. Andere aandachtspunten zijn 

de grote financiële risico’s en de beoogde invoeringsda-

tum van 1 januari 2012. Die vinden we gezien de beno-

digde voorbereidingstijd voor gemeenten te krap. Om 

vast te stellen in hoeverre de kabinetsplannen inhoudelijk 

aansluiten bij de ambities van gemeenten, heeft de VNG-

commissie Werk en Inkomen tien randvoorwaarden voor 

decentralisatie opgesteld. 

Tien randvoorwaarden voor decentralisatie
1 Werken moet lonen. Dus inkomenstoename voor uit-

keringsgerechtigden die gaan werken naar vermogen, 

voordeel voor hun werkgevers en een financiële prik-

kel voor gemeenten. Die vormt immers ook de kern 

van het succes van de Wwb.

2 De regeling is eenduidig, eenvoudig en niet bureaucra-

tisch. Eén regeling betekent niet één regeling erbij! 

3 Verantwoordelijkheid voor gemeenten betekent ook 

beleids- en handelingsvrijheid. Gemeenten bepalen 

zelf wat – loondispensatie, loonkostensubsidie etc. – ze 

voor wie inzetten.

4 De WSW is onderdeel van de nieuwe regeling. 

Maximaal benutten van expertise uit SW-sector. Geen 

aparte wet voor beschut werken.

5 Voldoende middelen voor re-integratie, begeleiding, 

compensatie voor lagere productie en uitvoeringskos-



ten. Ontschotting van het werk- en inkomensdeel van 

de Wwb. 

6 Gemeenten zijn partner in iedere stap op weg naar de 

nieuwe regeling. Geen dictaten van bovenaf.

7 Ook andere dossiers moeten in het teken van werken 

naar vermogen staan (sociaal akkoord, onderwijsafspra-

ken, schuldhulpverlening, kinderopvang en dagbeste-

ding en begeleiding).

8 Uitvoering: samenwerking tussen gemeenten is het 

uitgangspunt, via de Werkpleinen of nieuwe afspraken 

tussen gemeenten. Het kabinet beloont die samenwer-

king. 

9 Innovatieve administratie: VNG en kabinet richten 

samen een werkgroep in. 

10 Processturing: gefaseerde ontwikkeling van de regeling 

op basis van afspraken tussen het ministerie en de VNG 

garandeert draagvlak en uitvoerbaarheid. 

Financiën 
Voorlopig is het volgende bekend over financiële aspecten 

van de regeling:

• Tot en met 2015 bezuinigt het kabinet ongeveer € 690 

miljoen op het re-integratiebudget. Hierdoor resteert 

slechts € 400 miljoen. Welke re-integratiebudgetten 

meekomen vanuit de Wajong en WSW is nog onduide-

lijk. 

• Het kabinet boekt een structurele bezuiniging van 

€ 650 miljoen op de WSW in door deze te beperken tot 

mensen met de indicatie beschut werk en een lagere 

rijksvergoeding voor de cao. Deze maatregel heeft 

grote gevolgen voor gemeenten.

• Versobering van de uitkering voor de groep die over-

komt vanuit de Wajong en WSW leidt bij gemeenten 

tot extra beroep op armoederegelingen, bijzondere 

bijstand en schuldhulpverlening. 

• Er is nog geen duidelijkheid over de toevoeging van 

uitvoeringskosten aan het gemeentefonds. Hetzelfde 

geldt voor transitie- en desintegratiekosten rond de 

decentralisaties.

• Gemeenten komen in 2010 al € 133 miljoen tekort op 

de bijstandsuitkeringen. Ook voor 2011 dreigt een 

tekort van tientallen miljoenen. Na 2012 moet er een 

nieuwe rekenformule voor het I-deel van de WWB 

dergelijke tekorten voorkomen. 

• Gemeenten hebben voor uitvoering van de regeling 

een aangepast financieringsmodel nodig (inclusief ver-

deelmodel en ruimte om het I-deel WWB in te zetten 

voor loondispensatie/loonkostensubsidie). Gemeenten 

willen betrokken worden bij uitwerking hiervan.

Inbreng VNG-leden
De leden worden bij het proces betrokken via: 

• de commissie Werk en Inkomen

• ambtelijke werkgroepen rond Wajong, WSW, financie-

ring en strategische keuzes

• bestuurlijke bijeenkomsten in februari en maart (rond 

reguliere portefeuillehoudersoverleggen)

• de elektronische nieuwsbrief aan de portefeuillehou-

ders

• www.vng.nl/1regeling en via online discussies op 

 www.socity.nl

Agenda 
• 20 januari: regulier bestuurlijk overleg met SZW

• 28 januari: hoofdlijnennotitie in ministerraad

• 31 januari: hoofdlijnennotatie naar Tweede Kamer
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