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> Samenwerken 

> Wederkerigheid 

> Integraal werken 

> Kinderen in armoede 
 

 

1. D66 is voorstander van aan de slag blijven, ook als dat via vrijwilligerswerk is. 

Het doen van vrijwilligerswerk geeft mensen weer de kans om werkervaring op te doen en nieuwe competenties te verwerven. 

Het gaat D66 daarbij vooral om de ontplooiing en ontwikkeling van mensen, met als nevendoel dat het dan later makkelijker is 

een betaalde baan te vinden. Een betaalde baan is bovendien het beste medicijn in het voorkomen van armoede en 

problematische schulden. 

2. D66 wil graag dat de gemeente maatwerk biedt in het begeleiden naar werk.  

In een gesprek met de werkzoekende kan bepaald worden wat het traject zal worden. Als mensen werk niet kunnen accepteren, 

omdat ze bijvoorbeeld kinderen niet naar de kinderopvang kunnen brengen, moet dat wat D66 betreft niet standaard leiden tot 

uitkeringskorting. 

3. D66 is een voorstander van sterke samenwerking tussen de gemeente en werkgevers. Door werkgevers te betrekken bij 

het matchen van vacatures kunnen mensen beter en sneller aan het werk worden geholpen. Daarnaast kan de gemeente samen 

met werkgevers en werknemers samen een betere invulling geven aan mogelijkheden voor minder arbeidsgeschikte 

werkkrachten in de gemeente. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het samenbrengen van werkgevers op een 

bedrijventerrein en een poule werknemers aan dit bedrijventerrein te koppelen. De werknemers kunnen aan verschillende 

taken werken per bedrijf, zodat ze werkervaring opdoen. De gemeente begeleidt hierin. 

4. D66 is een voorstander van regionale samenwerking tussen gemeente om mensen beter en sneller aan werk te krijgen.  

Het model van een omgekeerde trechter past hier goed: de gemeente kijkt (samen met de werkzoekende en werkgevers) eerste 

naar lokale opties voor werk, daarna subregionaal en tenslotte regionaal. Binnen de regionale samenwerking moet wel een 

duidelijke takenverdeling zijn en een goed, transparant financieel kader om de democratische legitimiteit te kunnen 

garanderen. 

5. Voor D66 is een wederkerige relatie tussen de gemeente en de burger belangrijk voor een goede uitvoering van 

arbeidsbeleid.  

De gemeente steunt burgers in een proces naar zelfstandigheid. Daarbij mag de gemeente van D66 om een tegenprestatie 

vragen voor een uitkering, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Dit houdt mensen aan het werk en biedt ze 

werkervaring. De werkzoekende mag van de gemeente verwachten betrokken te worden bij het opstellen van een plan om weer 

aan betaald werk te komen. De gemeente moet zich daarbij van D66 wel aan strikte randvoorwaarden houden. Zo moet er 

gewaakt worden voor verdringing op de arbeidsmarkt. De tegenprestatie mag niet als doel hebben om reguliere 

arbeidskrachten te vervangen door bijstandsgerechtigden (die slechts 70% minimumloon krijgen). Daarnaast moet de focus 

liggen op duurzame uitstroom uit de bijstand. Een tegenprestatie mag van D66 bijvoorbeeld voor bijstandsgerechtigden niet de 
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ruimte om te solliciteren belemmeren. 

6. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen maar realiseert zich ook dat sommige mensen niet op eigen kracht voort 

kunnen.  

Daarom moeten beschermde werkplekken voor mensen die dit echt nodig hebben worden aangeboden. Een goed 

georganiseerde samenwerking tussen gemeenten om dit (financieel) te kunnen realiseren is hiervoor een oplossing. 

7. D66 wil voldoende beschermde werkplekken en óók begeleiding van de nieuwe instroom.  

Gemeenten hebben lokaal een verantwoordelijkheid voor sociale werkplaatsen en 'beschermde werkplekken'. Beschermde 

werkplekken zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Het 

streven is om zoveel mogelijk mensen naar een volwaardige baan te begeleiden. Dat betekent dat een beschermde werkplaats 

het laatste alternatief is. Uiteraard kunnen deze mensen meestal niet zomaar aan de slag bij reguliere werkgevers. Gemeenten 

geven daarom ondersteuning om deze stap te maken. De gemeente kan hieraan bijdragen als werkgever, maar ook als 

opdrachtgever, door hiermee rekening te houden bij aanbesteding (social return). Er moet voldoende geld worden vrijgemaakt 

voor de begeleiding van nieuwe instroom, want die mag niet het kind van de bezuinigingsrekening worden. Werkgevers worden 

ondersteund bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking, zodat zij niet te maken krijgen met te veel 

bureaucratie.  

8. D66 wil dat de taken economische zaken en arbeidsbeleid (Participatiewet) onder één wethouder vallen, omdat de 

taken sterk met elkaar verbonden zijn.  

De verbinding tussen de gemeente, de inwoners en werkgevers is essentieel in het slagen van het beleid onder de 

Participatiewet en zal bijdragen aan het makkelijker behalen van de besparingen die de wet beoogt. Daarbij wil D66 dat de 

gemeentelijk diensten zoveel mogelijk ontkokerd gaan werken. 

9. D66 wil een intensieve fraudeaanpak.  

Helaas wordt er nog steeds regelmatig gefraudeerd met bijstandsuitkeringen. Fraude is funest voor het draagvlak van onze 

sociale voorzieningen en verspilling van gemeenschapsgeld. Lokale voorbeelden tonen aan dat er met intensieve zoekacties veel 

fraude opgespoord kan worden, wat ook nog eens geld oplevert. 

10. D66 wil dat de gemeente in haar armoedebeleid specifiek aandacht besteedt aan gezinnen met kinderen.  

In lijn met het advies van de Kinderombudsman wil D66 dat de gemeenten een kindpakket ontwikkelen dat voorziet in de 

meest noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken die noodzakelijk zijn om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarbij 

kan het bijvoorbeeld gaan om zwemlessen, een pasje voor de lokale bibliotheek of het lidmaatschap van een sportvereniging. 

Daarvoor is het wel nodig dat er duidelijk wordt wie deze kinderen zijn. 


