
Advies betreffende ‘Verordening loonkostensubsidie Doetinchem’ van de gemeente 
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Gaanderen: 14 – 1 – 2015 

 

 

Geacht college, 

 

Op uw verzoek tot advisering betreffende de verordening ‘Verordening loonkostensubsidie 

Doetinchem’ willen wij graag ons advies uitbrengen. 

 

Deze verordening is in samenspraak met de regiogemeenten opgesteld en dat brengt tegelijkertijd met 

zich mee dat onduidelijk is hoe binnen de andere gemeenten de mening van de cliënten gemeten is, dan 

wel gebruikt bij een advisering. Hier wreekt zich het gebrek aan samenwerking tussen de gemeenten 

waar het de cliëntparticipatie betreft. In uw begeleidend schrijven geeft u aan dat ze na de regionale 

vaststelling deze verordening voor Doetinchem op maat gemaakt is. In zowel de verordening als in de 

toelichting is dat niet terug te vinden. Wij missen in dit geheel de samenhang met zowel het 

uitvoeringsplan Gemeente Doetinchem als de relatie naar DDK3.  

Wij vinden dit in dit verband een gemiste kans 

 

Een algemeen punt wat wij ook binnen het kader van deze verordening wederom onder uw aandacht 

willen brengen is de volstrekte ontoegankelijkheid van dit soort verordeningen voor de mensen waarom 

het gaat. Als cliënt, als burger, als persoon die wellicht te maken krijgt met deze verordening is het niet 

te volgen waar nu over beslist wordt en op welke wijze dit gebeurd. U stelt spelregels vast, maar de 

deelnemers aan dit vaak ‘gedwongen’ spel weten nauwelijks hoe het spel in elkaar zit.  

 

In eerder overleg is al aangegeven dat het schrijven van een verordening een sterk juridisch karakter 

heeft. Het is begrijpelijk dat dat noodzakelijk is, maar als dan ook de toelichting zo formeel is dat men als 

gewoon burger er niet uitkomt dan is er iets mis. 

 

Wij adviseren u daarom dringend een bijlage te maken die toegankelijk is. Dat dringt te meer omdat het 

bij deze verordening vaak gaat om mensen met een beperkte leesvaardigheid. Wellicht moet over 

andere vormen van toelichting worden nagedacht, zoals een ‘you tube filmpje’, een vraagbaak aangeven 

waar je terecht kunt voor uitleg. 

 

Dat brengt ons tegelijk bij de bijlage waarbij u in de toelichting bij artikel 2 aangeeft hoe u de 

loonwaardemeting wilt vormgeven. 

Stap1 is een vooronderzoek rond de competentiemeting met behulp van een online vragenlijst die 

ingevuld wordt door de werknemer en de leidinggevende van het bedrijf. In de praktijk zal dat voor de 

betreffende werknemers vaak een onmogelijke opgave zijn gezien hun problematiek. De objectiviteit 

staat dan ook stevig ter discussie.  

Wij pleiten dan ook voor een objectieve steun voor de betreffende werknemers.  

 

Een tweede punt is dat deze verordening sterk gericht is op de rechten en plichten van de mogelijke 

toekomstige werknemer. In de verordening wordt weinig aandacht besteedt aan de spelregels voor de 

werkgever. Deze ongelijkheid in de relatie werknemer en werkgever geeft weinig hoop voor de 

rechtsbescherming van de werknemer die toch al in een zwakke positie verkeert. 

 

Een groep die binnen deze verordening valt en waarvoor wij extra aandacht vragen, is de groep tussen  

18 en 27 jaar. Juist deze groep vraagt veel begeleiding en valt wellicht minder binnen de kaders van de 

participatiewet, waar het gaat om de langdurige loonkostensubsidie, omdat de nadruk gelegd zal worden 

op scholing.  

Vanuit de Sociale Raad willen wij toch aandacht vragen deze groep jongeren met een zwakke positie op 

de arbeidsmarkt. Het uitstellen van een maatregel loonkostensubsidie lijkt hun achterstand eerder te 

vergroten.  

 



Voor grote aantallen binnen deze groep is een voorgezette opleiding een illusie. Dat brengt grote 
problemen met zich mee. Denk hierbij aan zwerfjongeren, jongeren met een beperkte tot zeer beperkte 

intellectuele leer- en leescapaciteit, jongeren met een forse verslavingsproblematiek. 

 

De problematiek van waaruit een persoon in aanmerking komt voor een loonkostensubsidie is niet 

statisch. Dat wordt ook aangegeven in de verwachting dat iemand via een loonkostensubsidie uiteindelijk 

tot een reguliere baan zou kunnen komen.  

De andere weg is echter ook een waarschijnlijk scenario. Vanuit een reguliere baan uiteindelijk terug 

moeten vallen in een baan met loonkostensubsidie.  

In de toelichting hebben wij niet gevonden op welke wijze iemand dan wellicht weer in aanmerking zou 

kunnen komen voor zo’n regeling of dat bij terugval iemand dan op basis van onvoldoende functioneren 

ontslagen wordt. Graag zien wij een toelichting hoe omgegaan wordt met dit scenario. 

 

Tot slot willen wij wijzen op het verschil tussen toegroeien naar een betaalde baan via een dergelijke 

regeling en toegroeien naar werk wat uiteindelijk niet tot een baan zal leiden. Via een loonwaardemeting 

wordt te sterk het accent gelegd op de mens als economisch meetbaar individu.  

De gedachten die onder de verordening liggen gaan uit van het nu bestaande patroon van betaalde 

arbeid. Tegelijk zijn er allerlei initiatieven om mensen met een groot scala aan problematiek gelegenheid 

te geven zich te ontwikkelen en deel te nemen aan maatschappelijke nuttige activiteiten. Denk hierbij 

aan activiteiten als werken binnen de Villa, binnen Stichting Cliënt Initiatieven en zo zijn nog andere 

initiatieven van belang. Ook deze personen zullen te maken krijgen met een loonwaardemeting. Voor 

zover dat betekent dat het gaat om toeleiding naar regulier werk is dat een vanzelfsprekende wijze van 

werken. Maar gezien de toekomstige verwachtingen zijn er allerlei activiteiten waaruit blijkt dat iemand 

in een bepaalde situatie toegegroeid is naar werkzaamheden die nuttig, maatschappelijk verantwoord zijn 

en zich daarin gewaardeerd weet en zich 100% voelt maar door de bestaande loonwaarde meting niet 

als 100% wordt gezien.  

 Wij hebben grote twijfel of binnen de huidige systematiek van loonwaardemeting er een goede 

oplossing te vinden is voor deze groep. Nadenken over hoe hier een oplossing te vinden mag niet buiten 

het bestek van deze regeling vallen.  

Wij adviseren u naast de loonwaardemeting via Darius ook aandacht te schenken aan deze 

problematiek. Het gaat uiteindelijk om ‘iedereen doet mee’, de slogan van DDK3. 

 

Advies deze verordening verder verbinden met de uitgangspunten van de DDK3.  

 

Graag bereid tot nadere toelichting  

 

Namens de Sociale Raad 

 

Leen van der Heiden, 

onafhankelijk voorzitter  

 

 


