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De sociale werkplaats wordt in een nieuw jasje gestoken. Een overweldigende Kamer- 
meerderheid heeft gestemd voor een motie van SP en CDA over het opzetten van een 
landelijk dekkend netwerk van sociale ontwikkelbedrijven. „Zo krijgt een grote groep weer 
perspectief.” 

 

Jarenlang gold het als de ideale oplossing. In grote werkplaatsen konden mensen met een 
arbeidshandicap of -beperking aan de slag in een beschermde werkomgeving. Van in- en 
ompakwerk, assemblage tot en met gespecialiseerder productiewerk: wie niet in het 
reguliere bedrijfsleven aan de bak kwam, vond zijn heil in de sociale werkplaats, tot de 
Participatiewet in 2015 daar een einde aan maakte. De sociale werkplaatsen mochten geen 
nieuwe mensen meer aannemen. Het was de bedoeling dat mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt zouden uitstromen naar een baan in het bedrijfsleven (eventueel ondersteund 
met subsidies en instrumenten als de no-riskpolis of jobcoaching). Dat pakte slecht uit. Het 
Sociaal en Cultureel Planbureau kwam al in 2019 tot de slotsom dat mensen uit de 
doelgroep vaker thuis kwamen te zitten met een uitkering omdat ze het niet redden op de 
reguliere arbeidsmarkt en ook niet meer terechtkonden bij een sociale werkplaats. 
Ontzettend jammer”, zegt directeur Inge Vermeulen van Patijnenburg in Naaldwijk, waar al 
meer dan 65 jaar gemotiveerde mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar werk worden 
begeleid. Ze zag hoe veel mensen met mentale en fysieke beperkingen, 
gezondheidsproblemen of korte scholing buiten de boot vielen. „Die Participatiewet is te 
rigoureus ingevoerd en er is te veel bezuinigd.” 
Bij het sociale ontwikkelingsbedrijf kunnen niet alleen mensen terecht die vroeger naar de 
sociale werkvoorziening gingen, maar ook mensen die het toch niet redden in een reguliere 
baan. Vermeulen juicht de plannen toe: „Het is vooral erkenning van ons bestaansrecht en 
dat je moet blijven investeren in de diensten en het werk dat wij aanbieden.” 

 


