
BEKOSTIGING & FINANCIERING

Baanbrekend Drechtsteden

Werk als beste zorg
De samenwerking tussen Sociale Dienst Drechtsteden, UWV en Randstad (samen 

Baanbrekend Drechtsteden) met ggz-aanbieder Yulius laat zien dat kwetsbare mensen aan 

werk helpen hun levenskwaliteit verbetert, zorgconsumptie scheelt en kosten bespaart. 

Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ participeert, maar wetgeving staat opschaling van zulke 

initiatieven in de weg.

TEKST: FRANK VAN WIJCK

Werken draagt bij aan een gezonder leven. Het geeft 
mensen niet alleen een inkomen, maar biedt ook struc-
tuur en eigenwaarde. Peter Heijkoop, wethouder in 
Dordrecht (werk en inkomen, zorg en welzijn, arbeids-
markt en onderwijs), ziet het voordeel van mensen aan 
het werk helpen. Maar het is geen sinecure, weet hij ook. 
“We zien dat onze populatie verandert”, zegt hij. “Meer 
mensen verkeren in een kwetsbare positie: Wajongers, 
bijstandsgerechtigden met een ggz-achtergrond. Voor 
hen is het moeilijk om zonder ondersteuning aan het 
werk te komen. Die mensen willen we helpen.”
Heijkoop ging in gesprek met de sociale dienst en 
ontdekte daar dat al gesprekken gaande waren met 
zorgverzekeraar VGZ en ggz-aanbieder Yulius. Ab Klink, 
bestuurslid van Coöperatie VGZ: “We zijn een jaar of vier 
geleden begonnen met meerjarencontracten met zorg-
aanbieders met als basis allianties op het snijvlak van 
betere zorg en lagere kosten. Een van de uitgangspunten 
daarbij met Yulius is precies wat Peter al constateerde, 
namelijk dat werken een goed medicijn kan zijn.”

Betere kwaliteit van leven
Yulius en de gemeente gingen met elkaar in gesprek. “We 
geloofden er allebei in dat we mensen konden helpen 
door ze naar werk toe te leiden”, vertelt Heijkoop. “We 
zijn zonder uitgebreid methodologisch kader het traject 
ingegaan om dat vorm te geven. Inmiddels hebben we 
meer dan zestig mensen succesvol naar werk begeleid. 
Zij ervaren een veel betere kwaliteit van leven dan voor-
heen, met als gevolg dat ze minder zorg nodig hebben.”
Dat dit is gelukt voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, betekent dat de gemeente erin is geslaagd 
werkgevers te overtuigen van hun arbeidspotentieel. 
“Wij kennen inderdaad de sociale ondernemers in 
onze gemeente die bereid zijn om mee te denken”, zegt 
Heijkoop. “Dan heb ik het over werkgevers zoals Albert 
Heijn of C&A. Samen met Randstad bieden wij ze werk-
geversdienstverlening, wat heeft geleid tot wederzijds 

vertrouwen. Deze werkgevers hebben mensen nodig – de 
krapte op de arbeidsmarkt is echt een probleem – en 
dankzij de bemiddeling en begeleiding die wij bieden zijn 
ze bereid een stap extra te zetten en deze mensen aan 
te nemen. We regelen begeleiding op de werkvloer en in 
voorkomende gevallen bieden we loonkostensubsidie en 
nemen we risico’s bij ziekte van een werknemer weg.”
Heijkoop zegt het “heel bijzonder” te vinden wat dit doet 
met mensen. “Ze zien de zin van het leven en van ritme 
in dat leven terugkomen”, zegt hij. “Collegiaal contact is 
een goed middel tegen eenzaamheid. Ook de financiële 
stabiliteit geeft deze mensen vertrouwen.”

Lagere zorgkosten
De meerwaarde van werk voor deze doelgroep vertaalt 
zich in betere zorg, minder beslag op schaars personeel 
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Wetgeving staat veel vaker in de weg dan alleen bij het thema uit het hoofdverhaal op deze pagina’s, 

stelt Ab Klink. Hij merkt dat in andere initiatieven – bijvoorbeeld in de ouderenzorg – waarin VGZ 

participeert, in een aantal gevallen samen met andere zorgverzekeraars.

“We hebben met klem bij VWS onder de aandacht gebracht dat dit moet veranderen, vooral op het 

snijvlak van zorgkantoren en gemeenten”, zegt hij. “Ook daar zijn veel initiatieven mogelijk die de 

levenskwaliteit van mensen verbeteren en leiden tot minder inzet van toch al schaars personeel en 

minder premielasten.”

Heijkoop: “Die oproep is ook in lijn met het standpunt van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid, de Raad van State en het Sociaal Cultureel Planbureau over werk. Het zou goed zijn als 

het kabinet zich wat aantrekt van deze zwaarwegende adviezen.”

en lagere zorgkosten. “De positieve effecten die Peter 
noemt, zorgen voor een verkorting van de behandelduur”, 
zegt Klink. “Bij deze zestig mensen levert dit een verbe-
tering van hun kwaliteit van leven op. Daarnaast leidt het 
direct tot een besparing van 70.000 euro die de premie-
betaler weer ten goede komt.”
Maar hoe benut je die winst? Klink: “De gemeente heeft 
minder bijstandskosten, maar dat roomt het Rijk af. En 
de bemiddelaars die nodig zijn om die mensen naar werk 
toe te leiden en hen en de werkgevers te begeleiden, 
kosten geld. Ook zou het UWV flexibeler mogen zijn.” 
Heijkoop vult aan: “De inzet en opbrengsten landen niet 
daar waar je de investering doet. We hebben als gemeen-
ten veel minder geld gekregen om oplossingen voor 
mensen met veel complexere problemen te realiseren. 
Een probleem dat je wel vaker ziet als oplossingen binnen 
het sociaal domein worden bedacht. Daarom komen pro-
jecten vaak niet of maar heel beperkt van de grond. Dat is 
cru, want ze zijn wel in het voordeel van de mensen voor 
wie ze worden opgezet én van de samenleving. Hier staan 
de prikkels nog niet helemaal goed.”

Verandering nodig
Klink verwijst in dit verband naar Tamara van Ark, staats-
secretaris van sociale zaken en werkgelegenheid. “We 
weten dat deze thematiek haar interesse heeft, dus we 
hopen dat dit ertoe leidt dat die prikkels de goede kant op 
gaan”, zegt hij. “Voor ons als zorgverzekeraar is samen-
werking met gemeenten heel belangrijk. Als we echt 
zorgkosten kunnen besparen en een deel van die bespa- <<



ring landt bij de gemeente, is dat geld wat ons betreft nog 
steeds goed besteed.”
Heijkoop is namens de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten gesprekspartner voor het dossier Partici-
patiewet. “Daarin spreken we Van Ark ook aan op deze 
thematiek”, vertelt hij. “Zij ziet ook dat het nodig is om 
hierin stappen te zetten, maar ze weet ook hoe complex 
dat is omdat het gaat om gemeenten én UWV én strikte 
financiële kaders die moeten worden opgerekt. Toch 
verwacht ik wel dat er beweging komt. Staatssecretaris 
Paul Blokhuis heeft aangegeven hier meer ruimte voor te 
willen maken. We hebben nu gemeenten die onder cura-
tele staan en een overheid die geld overheeft. Dat staat op 
gespannen voet met elkaar.” 

Ab Klink: ‘De gemeente heeft minder bijstandskosten, maar dat roomt 

het Rijk af’.

Peter Heijkoop: ‘We regelen begeleiding op de werkvloer’.

‘Opbrengsten landen niet daar 
waar je de investering doet’
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