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Hoofdstuk 1. Introductie 

 

1.1 Context en aanleiding 

De invoering van de Participatiewet (P-wet) op 1 januari 2015 betekende voor mensen met een 

arbeidsbeperking een nieuw hoofdstuk in de verhouding tussen hun beperking en arbeidsvermogen. Het 

betreft mensen die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, 

omdat zij een aangeboren fysieke of psychische beperking hebben of deze voor hun 18e levensjaar 

hebben verworven. Voorheen golden voor hen regelingen als de Wajong (Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) die hen voorzag van een uitkering en de WSW 

(Wet sociale werkvoorziening) die hen werk bood bij een sociaal werkbedrijf (sw-bedrijf). Daarnaast 

werkten sommige arbeidsbeperkten helemaal niet terwijl anderen bij een reguliere werkgever een baan 

hadden, hetzij via een direct dienstverband of via detachering1. 

Volgens het kabinet Rutte II dat in oktober 2012 aantrad, stond in deze voorzieningen voor 

arbeidsbeperkten teveel hun beperking centraal, terwijl deze mensen wel degelijk mogelijkheden hebben 

om deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces. Daarom introduceerde de coalitie van VVD en PvdA 

de Participatiewet met het streven zoveel mogelijk mensen met enig arbeidsvermogen bij een reguliere 

werkgever te plaatsen, zodat een inclusieve arbeidsmarkt zou ontstaan (Kabinet Rutte II, december 

2012; Nijhuis & Zijlstra, 2015; Regeerakkoord, 2012). Hiertoe voegde het kabinet de Wajong en WSW 

samen met de Wet werk en bijstand (WWB) tot één regeling, zodat de schotten tussen mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt opgeheven zouden zijn. Dit zou de zoektocht naar werk en de plaatsing bij 

een reguliere werkgever stimuleren. Door de uitvoering van de Participatiewet te decentraliseren, 

zouden gemeenten verantwoordelijk worden voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking.  

Om mensen met een arbeidsbeperking daadwerkelijk een reguliere baan te laten vinden, creëerde het 

kabinet instrumenten om de benodigde banen te realiseren in samenspraak met betrokken partijen als 

gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties. Voor mensen met de minste begeleidingsbehoefte 

zijn er de 125.000 garantiebanen die het bedrijfsleven en de overheid hebben beloofd te scheppen voor 

2026 (Cedris, 2018). Daarnaast kunnen werkgevers loonkostensubsidie ontvangen om zo het verschil 

tussen de arbeidsproductiviteit van de arbeidsbeperkte werknemer en het WML te compenseren, hetgeen 

een prikkel is voor werkgevers om deze doelgroep in dienst te nemen (Cedris, 2018). Mocht het 

gewenste aantal banen niet op tijd worden gecreëerd, dan is er de Quotumwet die werkgevers een boete 

                                                           
1 Eind 2012 kregen 226.500 mensen een Wajong-uitkering van UWV, waarvan 23,4 procent (wat gelijk staat aan 

53.000 Wajongers) een baan had. Van deze 23,4 procent werkte iets meer dan helft bij een reguliere werkgever, 

iets minder dan de helft werkte in of via een sw-bedrijf (UWV, 2014). Op datzelfde moment hadden 104.200 

mensen een WSW-dienstverband. Dit is exclusief de Wajongers die via een sw-bedrijf werkten. Van de mensen 

met een WSW-dienstverband werkte 33 procent extern (middels begeleid werken, individuele of 

groepsdetachering), 25 procent werkte op locatie (beschut werk buiten het sw-bedrijf) en 42 procent werkte 

intern (beschut werk binnen het sw-bedrijf) (Cedris, 2014).  
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oplegt wanneer hun werknemersbestand niet uit ten minste 5 procent arbeidsbeperkten bestaat2. Mensen 

die veel begeleiding nodig hebben om te kunnen werken en die nog niet bij een sw-bedrijf in dienst 

waren, kunnen in aanmerking komen voor beschut werk. De instroom bij sw-bedrijven is namelijk 

gesloten per 1-1-2015. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor zowel het creëren van beschutte 

werkplekken3, als voor het begeleiden van arbeidsbeperkten naar een (reguliere) baan. Mocht een 

arbeidsbeperkte duurzaam en volledig geen arbeidsvermogen hebben, dan kan hij een Wajong-uitkering 

krijgen.  

Het ongewenst verklaren van de lage arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten door het kabinet Rutte II 

is onderdeel van de hervorming van de verzorgingsstaat en de emancipatie van mensen met een 

beperking. De vanaf de jaren ’50 opgebouwde verzorgingsstaat berustte voornamelijk op compensatie 

van verloren inkomen (Jehoel-Gijsbers, 2007). Vanaf begin jaren ’90 ontstond echter de overtuiging dat 

deze focus op compensatie zou leiden tot onbeheersbare kosten van voorzieningen, wat het stelsel zelf 

zou ondermijnen. Om de sociale zekerheid betaalbaar en daarmee toekomstbestendig te houden, kozen 

opeenvolgende regeringen voor een koerswijziging: van compensatie naar participatie. Eén voor één 

zijn vanaf de jaren ’90 sociale voorzieningen hervormd om deze betaalbaar te houden door de 

overheidsuitgaven aan uitkeringen te verlagen en mensen te stimuleren zo min mogelijk gebruik te 

maken van deze voorzieningen. In dit licht is de Participatiewet een zelfde ingreep om de toekomst van 

het sociale stelsel te verzekeren door zowel te bezuinigen op het budget als door arbeidsbeperkten aan 

te moedigen om hun eigen inkomen te verdienen. In dit licht van de aanhoudende verbouwing van de 

verzorgingsstaat bevat het volgende citaat van coalitiepartijen VVD en PvdA dan ook geen nieuwe 

boodschap: “Wie kan werken, hoort niet van een uitkering afhankelijk te zijn” (Regeerakkoord, 2012, 

p. 5). 

Naast de hervorming van de sociale zekerheid verklaart een tweede ontwikkeling de kabinetswens om 

de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te vergroten: mensen met een beperking 

emanciperen zich van afhankelijke, kwetsbare mensen tot een zelfbewuste groep die zoveel mogelijk 

zelfredzaam wil zijn en wil deelnemen aan de maatschappij (Hoppe et al., 2011). Maatschappelijke 

inclusie betekent voor hen onder meer deelname aan het reguliere arbeidsproces (Żółkowska, 2016). 

Beschutte banen zoals werkplekken bij sw-bedrijven zouden bijdragen aan de buitensluiting van deze 

groep, omdat zij letterlijk gescheiden zijn van werknemers zonder beperking wat hun afzondering 

versterkt (Greve, 2009). Met de Participatiewet probeert het kabinet deze inclusievere maatschappelijke 

houding tegenover mensen met een beperking te faciliteren, door hen meer mogelijkheden voor 

arbeidsparticipatie te geven (Edzes & Van Dijk, 2015).  

                                                           
2 De Quotumwet geldt alleen voor werkgevers die meer dan 25 werknemers in dienst hebben.  
3 Het kabinet Rutte II heeft gemeenten financiële middelen gegeven voor 30.000 beschutte werkplekken (Cedris, 

2018; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2018). 
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1.2 Probleemstelling 

Ondanks deze ontwikkelingen in de sociale zekerheid en het gehandicaptendomein waaruit de P-wet 

voortvloeit, klinkt de twijfel of mensen met een beperking niet dusdanig kwetsbaar zijn dat deze 

gewenste participatie en emancipatie wel van hen gevraagd mag worden. Zo vragen Van der Torre en 

Fenger (2015) zich af of de roep om (regulier) te werken en een zelfstandig leven te leiden wel verwacht 

kan worden van deze groep mensen die door hun beperking nu eenmaal meer begeleiding nodig heeft. 

Zij stellen dat het gevoerde overheidsbeleid sinds de jaren ’90 gericht op activering door van een 

uitkering over te stappen naar werk, ertoe heeft geleid dat arbeidsbeperkten twee signalen krijgen: ten 

eerste zouden zij moeten werken in plaats van een uitkering ontvangen en ten tweede zouden zij een zo 

regulier mogelijke baan moeten hebben. Volgens Van der Torre en Fenger leiden deze signalen tot de 

“normalisering” (p. 79) van de arbeidsbeperkte: van een beleidsdoelgroep die financiële ondersteuning 

verdient, brokkelt dit voorheen vanzelfsprekende recht hierop af en zullen zij net als ieder ander hun 

mogelijkheden moeten benutten om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.  

Deze normalisering beïnvloedt de beeldvorming of sociale constructie van arbeidsbeperkten die er in 

de samenleving heerst. Sociale constructie is verbonden met de policy design theory, een beleidsanalyse 

die afkomstig is van Schneider en Ingram (1993; 1997). In deze theorie is de sociale constructie 

onderdeel van beleid om dit te legitimeren en gedrag van de beleidsdoelgroep te beïnvloeden waarop de 

maatregel betrekking heeft. Enerzijds dient het te voeren beleid aan te sluiten op het heersende 

maatschappelijk beeld van deze doelgroep. Negatieve beeldvorming legitimeert straffend beleid, terwijl 

een positieve sociale constructie de kans op gunstige beleidsmaatregelen vergroot. Deze positieve 

sociale constructie impliceert dat de maatschappelijke consensus is dat de groep het voordelige beleid 

verdient. Anderzijds creëert het opgestelde beleid zelf de identiteit en daarmee de sociale constructie 

van de beleidsdoelgroep door beïnvloeding van de beeldvorming van henzelf en hun omgeving. Deze 

theorie volgend zijn de maatregelen voor arbeidsbeperkten die de P-wet brengt daarmee zowel het 

gevolg van de heersende sociale constructie van deze doelgroep als een bevestiging of verandering 

hiervan.  

Sociale constructies worden gevormd door taal die mensen gebruiken om de werkelijkheid betekenis te 

geven. Taal beïnvloedt zo de wijze waarop wij de wereld, gebeurtenissen en mensen begrijpen 

(Jørgensen & Phillips, 2002). Er kunnen meerdere betekenissen aan een fenomeen worden gegeven, 

zodat er verschillende betekenissystemen of discoursen naast elkaar kunnen bestaan (Van den Berg, 

2004). De discourstheorie (DT) van Laclau en Mouffe (1985) stelt dat in elk discours een specifieke 

sociale constructie ofwel subjectpositie van een individu of groep besloten ligt. Aanwezige discoursen 

en daarmee subjectposities zijn continue met elkaar in conflict om het heersende discours te worden: het 

zijn sociale antagonismen oftwel antagonistische discoursen. Wanneer een discours deze strijd 

(tijdelijk) heeft gewonnen en zo hegemonisch is, beschouwen mensen de bijbehorende betekenisgeving 

van de werkelijkheid en subjectposities als natuurlijk. Hierdoor wordt de heersende betekenisgeving nog 
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maar zelden bevraagd, omdat mensen aannemen dat dit de enige mogelijke betekenis van het fenomeen 

is. Zo kan een hegemonisch discours met bijbehorende sociale constructie de mogelijkheden van 

individuele burgers verregaand beïnvloeden, terwijl zij zich hier niet noodzakelijk van bewust zijn. 

De ontwikkelingen in het mensbeeld van arbeidsbeperkten en in de sociale zekerheid zorgen ervoor dat 

voorheen hegemonische discoursen rondom de afhankelijke, kwetsbare arbeidsbeperkte en de 

compenserende functie van de verzorgingsstaat niet langer domineren. Hierdoor is er ruimte voor andere 

sociale constructies van arbeidsbeperkten en daarmee voor strijd tussen discoursen hierover. In de 

totstandkoming van de P-wet tussen november 2012 (aankondiging in het regeerakkoord) en juli 2014 

(stemming van de Eerste Kamer) konden antagonistische discoursen strijden om hegemonie door de 

samenkomst van zowel de hervorming van de sociale zekerheid als de emancipatie van de 

arbeidsbeperkte in dit beleid. Op 1 juli 2014 was de tekst van de Participatiewet definitief voordat deze 

op 1 januari 2015 zou ingaan, zodat dat als moment gezien kan worden waarop de strijd tussen 

discoursen (tijdelijk) was beslist in het voordeel van één van de aanwezige discoursen. Deze strijd lijkt 

overigens al gestreden met de participatiesamenleving als hegemonisch discours. Zo somt De Haan 

(2014) op welke publicaties voorafgingen aan de P-wet: rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid (2006; 2012), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, 2012), Raad voor het 

Openbaar Bestuur (ROB, 2012) en Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO, 2013a) 

constateerden allen dat de ‘doe-democratie’ of ‘participatiesamenleving’ onontkoombaar was met de 

bijbehorende actieve burger. Brok (2016) toont in haar discoursanalyse van troonredes en 

regeringsverklaring sinds de jaren ‘60 aan hoe deze verschuiving van verzorgingsstaat naar 

participatiesamenleving de rol van de burger heeft veranderd.   

Aangezien beleid gebaseerd is op de sociale constructie van de beleidsdoelgroep, bevat ook de P-wet 

een subjectpositie van arbeidsbeperkten. Op welke sociale constructie de P-wet nu eigenlijk is 

gefundeerd, is echter niet bekend. Is de ingeslagen richting in het overheidsbeleid van participatie en 

zelfstandigheid terug te vinden in de sociale constructie van arbeidsbeperkten? Dit zou de hegemonie 

van deze discoursen versterken. Of duiden de bezwaren die onder meer Van der Torre en Fenger (2015) 

uiten over ‘normalisering’ erop dat andere betekenisgeving mogelijk is met meer oog voor de kwetsbare 

arbeidsbeperkte? Dit zou impliceren dat voor arbeidsbeperkten de ingezette koers van participatie en 

zelfstandigheid niet geldig is en voor hen een ander discours hegemonisch is. Een discoursanalyse 

uitgevoerd volgens de discourstheorie van Laclau en Mouffe maakt het mogelijk antagonistische 

discoursen, subjectposities en hegemonische interventies te identificeren en analyseren. Zo kan 

antwoord worden gegeven op de hoofdvraag, die luidt: 

In hoeverre is de subjectpositie van mensen met een arbeidsbeperking genormaliseerd ten tijde van de 

totstandkoming van de Participatiewet tussen november 2012 en juli 2014? 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn er twee deelvragen: 
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1) Welke antagonistische discoursen en bijbehorende subjectposities waren aanwezig tijdens de 

totstandkoming van de P-wet? 

2) Welke hegemonische interventie(s) hebben geleid tot een hegemonisch discours en 

subjectpositie? 

1.3 Maatschappelijke relevantie 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is gelegen in de vraagtekens die een discoursanalyse 

stelt bij vanzelfsprekend lijkende, ‘natuurlijke’ betekenissen van groepen mensen. Mensen met een 

arbeidsbeperking zijn niet inherent beperkt in mogelijkheden en afhankelijk of juist zelfstandig en rijk 

aan mogelijkheden, maar hun identiteit is een tabula rasa volgens het sociaal-constructionisme waarop 

discoursanalyse is gebaseerd (zie hoofdstuk 2). De hier uitgevoerde analyse van de sociale constructie 

van arbeidsbeperkten hoopt bij te dragen aan de realisatie bij deze groep en hun omgeving dat hun 

identiteit niet vastligt en zo hun leven een specifieke richting geeft. Aangezien discoursen berusten op 

menselijke interpretaties, zijn er meerdere betekenissen van arbeidsbeperkten mogelijk. Deze realisatie 

biedt wellicht de ruimte aan arbeidsbeperkten en hun omgeving om hun sociale constructie en 

bijbehorend beleid ter discussie stellen, aangezien een sociale constructie kansen creëert of juist afneemt 

door groepen een positieve of negatieve identiteit te geven. Het zelfbeeld van individuen en hun 

materiële en immateriële welbevinden is zo verbonden met deze sociale constructie die in wisselwerking 

met de beeldvorming van de omgeving en gevoerd beleid tot stand komt. De kritische, reflecterende blik 

op de sociale werkelijkheid die deze realisatie impliceert, is één van de kenmerken van discoursanalyse 

(Van den Berg, 2004).  

1.4 Wetenschappelijke relevantie 

Dit onderzoek is zeker niet het eerste waarin participatie en de participatiesamenleving aan bod komen. 

Behalve beschrijvende rapporten en artikelen welke betekenissen het concept participatiesamenleving 

kan hebben (zoals Hurenkamp, 2013), welke verhouding tussen overheid, markt en maatschappelijk 

middenveld hierbij past (zie bijvoorbeeld Hoogland, 2016; ROB, 2012) en welke politieke strategieën 

toegepast kunnen worden om de gewenste participatie te bereiken (RMO, 2013a) is er een kritisch-

evaluerende stroming te ontwaren. Behalve de genoemde Van der Torre en Fenger (2015) uiten onder 

meer Tonkens (2014), De Haan (2014) en Trommel (2018) hun twijfels over de invulling van participatie 

zoals deze door de opeenvolgende kabinetten wordt gegeven. Volgens Tonkens (2014) krijgt het begrip 

participatie te veel een ‘rechtse’ invulling door de nadruk op ‘zelf doen’ zodat mensen met een 

zorgbehoefte zich hiervoor gaan schamen. De Haan (2014) stelt dat vooral mondige burgers met veel 

sociaal kapitaal zullen gedijen in de participatiemaatschappij die voor de kwetsbare burger echter geen 

plaats lijkt te hebben. En Trommel (2018) koppelt de participatiesamenleving aan neoliberaal 

overheidsbeleid dat sinds de jaren ’80 in de vorm van New Public Management burgers tot 

verantwoordelijke individuen wil vormen, waardoor onderlinge zorgzaamheid als fundament van een 

échte participatiesamenleving uit het oog verdwijnt.  
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Zijn deze kritische artikelen verstommende stemmen van een discours waarin kwetsbaarheid en 

afhankelijkheid horen bij de menselijke conditie of is het een krachtig tegengeluid in het conflict om 

betekenisgeving van mensen met een beperking en de sociale zekerheid? Is de strijd over de 

participatiesamenleving al beslist in het voordeel van de onafhankelijke en daarmee maakbare mens die 

verantwoordelijk is voor zijn eigen succes? Of ondermijnt de roep dat de gevraagde zelfredzaamheid 

een illusie is en dat mensen niet geconditioneerd kunnen worden tot volwaardige burgers die de eigen 

regie hebben over hun leven deze ingeslagen richting van participatie als ‘eigen boontjes doppen’?  

Een discourstheoretische analyse kan eraan bijdragen deze vragen te beantwoorden door de nadruk op 

conflicterende discoursen, hegemonische interventies en subjectposities van (beleids)doelgroepen die in 

andere typen discoursanalyses vaak ontbreekt (zoals in critical discourse analysis en discursieve 

psychologie waarop in hoofdstuk 2 nader wordt ingegaan). De discourstheorie is al terug te vinden in 

onderzoek over de participatiesamenleving, maar is nog niet toegepast op de totstandkoming van de P-

wet. Zo analyseert De Brabander (2014) het begrip zelfredzaamheid in de participatiesamenleving 

middels DT en schreef Den Haan (2014) een discourstheoretische verhandeling gebaseerd op de 

gramsciaanse opvatting van hegemonie. Bovendien is de vertaling van DT naar een methode voor 

praktijkonderzoek danwel niet nieuw (zie Van Bommel & Spicer, 2011; Walton & Boon, 2014), de 

operationalisatie van de centrale theoretische concepten kent nog geen vaste invulling. Dit geldt evenmin 

voor de data-analyse, die hier gecombineerd is met thematische analyse (zie hoofdstuk 3) zodat de 

analyse gestructureerder en completer uitgevoerd kan worden. Het gebruik van DT in dit onderzoek test 

zo opnieuw de waarde hiervan door de werkzaamheid te toetsen aan de werkelijkheid.  

1.5 Opbouw van de analyse 

Om de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre de subjectpositie van mensen met een 

arbeidsbeperking genormaliseerd is ten tijde van de totstandkoming van de Participatiewet, is het 

onderzoek als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 bevat het theoretisch kader waarin sociale constructie 

wordt vertaald naar discours aan de hand van de discourstheorie van Laclau en Mouffe. Tevens bevat 

dit hoofdstuk de uitleg van de centrale begrippen en hun onderlinge samenhang. Daarna volgt in 

hoofdstuk 3 de methode die is gevolgd in de dataverzameling en -analyse, bestaande uit het stappenplan 

van Walton en Boon (2014) die de discourstheorie methodologisch uitwerkt in een discoursanalyse. 

Deze methode is aangevuld met thematische analyse. Vervolgens zijn in hoofdstuk 4 de data en hun 

context beschreven, waarna in hoofdstuk 5 de uitgevoerde analyse en resultaten zijn toegelicht. Tot slot 

volgt in hoofdstuk 6 de conclusie met de beantwoording van de deelvragen en hoofdvraag en in de 

discussie een reflectie op het gebruik van de discourstheorie, het begrip ‘beperkt’ en verbeterpunten.  
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader 
 

Om de subjectpositie van mensen met een arbeidsbeperking te kunnen onderzoeken is een 

discourstheoretische beleidsanalyse uitgevoerd die de policy design theory en discourstheorie met elkaar 

verenigt. Beide zijn geënt op het sociaal-constructionisme dat de wereld beziet als het geheel van 

menselijke interpretaties (Jørgensen & Phillips, 2002). Vanuit dit gedeelde perspectief hebben beide 

aandacht voor de sociale constructie van (beleidsdoel)groepen met elk hun eigen focus. Auteurs als 

Schneider en Ingram (1993, 1997), Schneider en Sidney (2009) en Ingram et al. (2007) leggen in policy 

design theory de nadruk op de vormgeving van de identiteit van beleidsdoelgroepen en het daaruit 

volgende (on)gunstige beleid. Het is zo een sterk aan de beleidspraktijk gerelateerde theorie. De 

discourstheorie (DT) van Laclau en Mouffe (1985) is een meer abstracte theorie met aandacht voor taal, 

conflicten tussen betekenisopties en aandacht voor de context waarbinnen deze strijd wordt gestreden. 

De policy design theory fungeert als opstap vanuit de beleidspraktijk naar de abstracte discoursanalyse 

om het bestaan van beleidsdoelgroepen en de wisselwerking tussen hun sociale constructie en gevoerd 

beleid te introduceren. Vervolgens is de rol van taal in de vormgeving van sociale constructies 

beschreven die uitmondt in discoursanalyse als theorie om de werkelijkheid te bezien. Binnen 

discoursanalyse richt met name DT zich op de sociale constructie van groepen, de aanwezigheid van 

meerdere betekenisopties en hun onderlinge strijd. Nadat de centrale DT-concepten zijn toegelicht, volgt 

een conceptueel model waarin de samenvoeging van policy design theory en DT schematisch is 

weergegeven.  

2.1 Sociaal-constructionistische beleidsanalyse 

Beleidsanalyse kent een veelheid aan invalshoeken, zoals governance- en netwerktheorieën en de 

rationele keuzetheorie waarvan Frederickson et al. (2016) een overzicht proberen te geven. Eén van deze 

theorieën is het postmodernisme dat zich onderscheidt van andere perspectieven door de werkelijkheid 

als sociaal construct te zien (Frederickson et al., 2016). Het sociaal-constructionisme dat op dit 

postmodernisme geënt is, is een ander bestuurskundig paradigma dan het modernisme dat de afgelopen 

eeuwen beleidsvorming heeft geïnspireerd. Dit modernisme is een product van het Verlichtingsdenken 

waar de gedachte is dat de wereld niet langer van goddelijke, maar van menselijke makelij is. Dit maakt 

die wereld stuurbaar of maakbaar in de richting van een door ratio kenbare waarheid die berust op 

onderliggende structuren (Burr, 1995; Van Putten, 2015). Beleidsanalisten die het gevoerde beleid 

willen verklaren vanuit dit moderne maakbaarheidsperspectief gaan dan ook op zoek naar algemeen 

geldende principes waardoor er minder aandacht is voor conflict en ambiguïteit in beleidsvorming (Van 

Putten, 2015).  

Sociaal-constructionistische beleidsanalyses hebben meer oog voor deze aanwezige ambivalente sociale 

werkelijkheid. De kern van deze theoretische oriëntatie is dat menselijke betekenisgeving de realiteit 

produceert en zo vormgeeft door onderlinge interacties (Jørgensen & Phillips, 2002; Schneider & 
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Sidney, 2009). Deze gedeelde betekenisgeving institutionaliseert in structuren als regels, aannames en 

normen (Schneider & Sidney, 2009). De sociale betekenisstructuren die zo ontstaan beïnvloeden 

vervolgens onbewust het gedrag en de gedachten van mensen waardoor zij deze structuren versterken 

(Klotz & Lynch, 2007). Pas wanneer mensen bepaalde constructies niet langer accepteren of voor waar 

aannemen, ontstaat verandering (Schneider & Sidney, 2009). Er kunnen meerdere betekenissen naast 

elkaar bestaan aangezien de kwaliteit van interpretaties niet objectief kan worden vastgesteld en er geen 

waarheid is om de interpretatie mee te vergelijken (Frederickson et al., 2016). Elke betekenisgeving is 

daarmee even waar of onwaar zodat de wereld pluralistisch en veranderlijk is (Burr, 1995; Detel, 2015).  

Het onderzoeken van beleid in deze bewegende werkelijkheid vraagt volgens Hajer en Laws (2006) om 

analyses waarin ambiguïteit centraal staat. Dit begint met de erkenning dat beleidsmakers een 

maatschappelijke kwestie op meerdere manieren kunnen definiëren. Hieruit volgen meerdere mogelijke 

oplossingsrichtingen die elk aansluiten op de gekozen probleemdefinitie (Schneider & Ingram, 1997). 

Elke probleemdefiniëring is volgens de auteurs echter onvolledig door het complexe, veranderlijke 

karakter van de sociale werkelijkheid. Hierdoor is het onmogelijk om door beleid de maatschappij 

geheel planmatig te sturen. Naast sturingsdrang zouden beleidsmakers daarom eveneens ambivalentie 

en twijfel moeten accepteren, omdat dit leidt tot reflexief handelen: beleidsmakers stellen zich open voor 

de complexe en veranderende sociale wereld waarin zij opereren. Deze roep om ambivalente 

beleidsanalyse is zichtbaar in bestuurskundige concepten als wicked problems (o.a. Rittel & Webber, 

1973; Van Bueren et al., 2003), muddling through (Lindblom, 1959), het stromenmodel van Kingdon 

(1995) en de garbage can (Cohen et al., 1972) die alle minder de maakbaarheid van de samenleving 

door beleid voorstaan. Deze theorieën zijn echter niet expliciet geworteld in het sociaal-

constructionisme, hetgeen wel geldt voor de policy design theory.  

2.2 Policy design theory 

De policy design theory is een sociaal-constructionistische beleidsanalyse die door auteurs als Schneider 

en Ingram (1993, 1997), Ingram et al. (2007) en Schneider & Sidney (2009) gekoppeld is aan de sociale 

constructie van beleidsdoelgroepen. Beleid bestaat volgens hen uit bouwstenen zoals 

probleemdefiniëring, doelgroep, implementatiestructuur en onderliggende aannames die tezamen de 

beleidsarchitectuur vormen. In vergelijking met modernistische beleidsanalyses hebben zij niet alleen 

aandacht voor de rationele, instrumentele componenten van beleid, maar evengoed voor waarde-gerichte 

onderdelen als aannames. De sociale constructie van beleidsdoelgroepen is een waardegerichte 

bouwsteen met als doel om gedrag van de groepsleden te beïnvloeden en om beleid te legitimeren. 

Ingram et al. (2007) vatten dit als volgt samen: “Public policymakers typically socially construct target 

populations in positive and negative terms and distribute benefits and burdens so as to reflect and 

perpetuate these constructions” (p. 93). De sociale constructie van een beleidsdoelgroep is zo een 

wisselwerking tussen de betekenisgeving die in de samenleving leidend is en het beleid dat daarop 

aansluit of ervan afwijkt om beleid te legitimeren dat niet op de heersende opvattingen aansluit. 
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Beleidsvorming heeft niet alleen invloed op de doelgroep, maar op de hele maatschappij aangezien 

beleidsmakers de macht hebben om anderen hun specifieke betekenisgeving van een sociale kwestie 

voor waar te laten aannemen, gezien de reikwijdte die beleid heeft.  

Schneider en Ingram (1993) omschrijven sociale constructie van beleidsdoelgroepen als zowel “de 

herkenning van gedeelde karakteristieken die een doelgroep als sociaal betekenisvol onderscheiden” als 

“de toeschrijving van specifieke, inherent aanwezige waarden, symbolen en beelden aan deze 

karakteristieken” (p. 335). Onder meer de media, religie, geschiedenis en politiek voeden deze 

groepskenmerken en de waarde die de maatschappij hieraan hecht, wat uitmondt in een positief danwel 

negatief groepsimago, uitgedrukt in termen als ‘eerlijk’, ‘intelligent’, ‘hulpwaardig’ of ‘zelfzuchtig’, 

‘lui’ en ‘dom’ (Schneider & Ingram, 1993). Behalve deze sociale constructie hebben beleidsdoelgroepen 

meer of minder politieke macht zoals middelen om de eigen belangen kenbaar te maken en 

besluitvorming daarover te beïnvloeden (Ingram et al., 2007). Gebaseerd op deze twee kenmerken, 

sociale constructie en politieke macht, onderscheiden Schneider & Ingram (1993) vier typen 

beleidsdoelgroepen, zoals weergegeven in figuur 1: de bevoordeelden, mededingers, afhankelijken en 

afwijkenden. Hoe meer macht en hoe positiever deze sociale constructie, hoe groter de druk voor 

beleidsmakers om voordelig beleid op te stellen voor deze groepen. Daarentegen kunnen zwakke 

groepen met een negatieve sociale constructie rekenen op straffend beleid (Schneider & Ingram, 1993). 

De groep die zowel een positieve sociale constructie als veel politieke macht heeft, zijn de 

bevoordeelden. Zij staan volgens Ingram et al. (2007) hoog in de politieke en maatschappelijke 

hiërarchie en staan bovenaan de welvaartsladder. Groepen die volgens de auteurs tot de bevoordeelden 

gerekend kunnen worden, zijn onder meer het bedrijfsleven en ouderen. Zij hebben de meeste kans op 

gunstig beleid zoals belastingvoordelen, omdat de maatschappij het beeld bevestigt dat deze groepen 

dergelijke maatregelen verdienen (wat kan berusten op de geldende moraal dat voor ouderen goed wordt 

gezorgd en dat de hele samenleving baat heeft bij een florerend bedrijfsleven). Mededingers zoals de 

culturele elite en rijken hebben weliswaar veel politieke macht, maar een negatieve sociale constructie. 

Zij worden gezien als zelfzuchtig en onbetrouwbaar, aldus Ingram et al. (2007). Beleid voor dit type 

beleidsdoelgroep is toch overwegend gunstig vanwege de mogelijkheden om hun belangen kenbaar te 

maken die beleidsmakers moeilijk kunnen negeren. Afhankelijken daarentegen kunnen door weinig 

politieke macht rekenen op nadelige beleidsmaatregelen als bezuinigingen. Hun positieve sociale 

constructie stoelt op sympathie of medelijden met afgezwakte ondersteunende beleidsmaatregelen tot 

gevolg, terwijl de bijbehorende retoriek de maatregelen meer impact toedicht dan ze in de praktijk vaak 

hebben (Ingram et al., 2007). Afwijkenden hebben zowel een negatief imago als weinig politieke macht 

zodat zij straffende beleidsmaatregelen ontvangen (Schneider & Ingram, 1993). Dit ongunstige beleid 

accepteren burgers, omdat groepen als criminelen voornamelijk worden gezien als een bedreiging voor 

de veiligheid van individuen en de samenleving (Schneider, 2006).  
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Figuur 1. Vier typen beleidsdoelgroepen (naar Schneider & Ingram, 1993, p. 336). 

Beide assen in het model zijn een continuüm waarop groepen hoger of lager (politieke macht) danwel 

positiever of negatiever (sociale constructie) kunnen scoren, zodat van een afgebakende indeling van 

groepen over de vier categorieën geen sprake is (Schneider & Sidney, 2009). De sociale constructie van 

beleidsdoelgroepen is immers veranderlijk zodat er voor actoren ruimte is om de betekenisgeving te 

beïnvloeden. De policy design theory verklaart echter niet uit welke elementen sociale constructies 

bestaan en hoe verschillende constructies strijden om dominantie. Schneider en Ingram (1997) verwijzen 

daarom naar discoursanalyse om dit te achterhalen. Discourstheorie (Laclau en Mouffe, 1985) is een 

vorm van discoursanalyse waar specifiek de opbouw van sociale constructies, de onderlinge strijd en de 

overheersing van één sociale constructie in beschreven worden. In discoursanalyse staat de creërende 

macht van taal centraal die de werkelijkheid betekenis geeft. Voordat DT nader wordt toegelicht, volgt 

eerst een korte inleiding hoe de rol van taal veranderde onder invloed van de linguistic turn, hoe taal de 

werkelijkheid vormt, wat een discours is en de opkomst van discoursanalyse als theorie.  

2.3 Discours en discoursanalyse 

2.3.1 Het creërende vermogen van taal en de linguistic turn 

De sociale constructie van personen en groepen is een linguistisch proces, waarmee het is geworteld in 

taal (Burr, 1995). Het moderne perspectief op taal is dat het een manier is om dingen in jezelf en in de 
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wereld te benoemen. Deze fenomenen bestaan al voordat ze zijn uitgedrukt in taal en vormen zo een 

werkelijkheid die buiten ons staat (Burr, 1995). Deze werkelijkheid is kenbaar en onveranderlijk volgens 

het modernisme dat opkwam ten tijde van de Verlichting en de bijbehorende wetenschappelijke 

revolutie (Van Putten, 2015). Taal is hier een neutraal middel om de werkelijkheid te beschrijven 

(Carver, 2002). In de eerste helft van de twintigste eeuw ontstond in de filosofie echter een andere visie 

op taal, en wel als schepper van een werkelijkheid. Dit idee draait het moderne beeld om: talige 

(discursieve) handelingen beschrijven geen waarheid buiten ons, maar zijn zelf de creator van een 

waarheid. De mens bepaalt zo de betekenis van fenomenen en voorziet deze van waarde door taal 

(Carver, 2002; Van den Berg, 2004). Van deze geconstrueerde ‘waarheid’ zijn mensen zich vaak niet 

bewust aangezien zij de betekenisgevende functie van taal niet herkennen.  

Deze veranderde kijk op taal in de filosofie en eveneens in de sociale wetenschap heet de linguistic turn 

(Carver, 2002; Kolankiewicz, 2014). In de sociale wetenschappen begint de aandacht voor taal met de 

structuralistische linguïstische theorie van Ferdinand de Saussure (1960, zoals genoemd in Jørgensen & 

Phillips, 2002; Kolankiewicz, 2014) die onderscheid maakt tussen vorm en inhoud van een teken (sign) 

zoals een woord of symbool. De relatie tussen beide tekenonderdelen is arbitrair, omdat de inhoud niet 

inherent in de vorm ligt besloten maar afhankelijk is van sociale conventies. Tekens zijn zo verbonden 

met hun omgeving die eveneens uit tekens bestaat. Samen vormen deze tekens zo een netwerk of 

structuur van betekenissen (Kolankiewicz, 2014). Volgens het structuralisme is deze verhouding tussen 

tekens stabiel, omdat zij geënt is op een onderliggende structuur zodat tekens een vaststaande betekenis 

hebben. Dit verklaart echter niet de historische ontwikkeling in de betekenis van tekens, zoals van 

‘waanzin’ of ‘homoseksueel’, zoals Michel Foucault aantoonde (Danaher et al., 2000). Daarnaast 

spreekt het structuralisme zichzelf tegen, door enerzijds te ontkennen dat er een eeuwige waarheid is 

waar tekens hun betekenis aan ontlenen en anderzijds te stellen dat betekenisnetwerken duurzaam 

gebaseerd zijn op diezelfde veranderlijke sociale werkelijkheid.  

Als reactie op deze paradox en onverklaarde verandering in betekenissen betogen poststructuralistische 

denkers dat betekenis afhankelijk is van de context waarin het wordt gebruikt (Laclau, 1993, p. 433 

zoals geciteerd in Jørgensen & Phillips, 2002). De structuralistische opvatting dat onderlinge relaties 

tussen tekens hun betekenis bepalen blijft geldig, maar het poststructuralisme ontkent dat er een 

onderliggende, onveranderlijke structuur is tussen tekens. Daarentegen komen tekens voor in 

verschillende netwerken die elk hun eigen betekenis aan een teken geven. Zo bestaat naast de medische 

context waarin het woord ‘gehandicapt’ betekenis krijgt alszijnde ‘ziek’ (in relatie tot ‘gezond’) tevens 

een arbeidscontext waar ‘gehandicapt’ de betekenis heeft als ‘werkloze’ of ‘uitkeringsgerechtigde’ (in 

relatie tot ‘reguliere werknemer’). Geen enkel teken of woord heeft daarmee een permanente betekenis. 

Taalgebruik verandert of bevestigt een betekenisnetwerk dat zichtbaar is in een analyse van de context 

waarbinnen de discursieve handelingen plaatsvinden (Jørgensen & Phillips, 2002). Poststructuralisten 

noemen een betekenisnetwerk een discours waarvan een brede definiëring is: een “specifieke manier 
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van praten over en het begrijpen van de wereld” (Jørgensen & Phillips, p. 1). Gezien het abstracte 

karakter van discours en de grote hoeveelheid discoursanalytische stromingen is het geven van een 

eenduidige definiëring niet mogelijk (Burr, 1995). Op een aantal bekende discoursanalytische 

stromingen wordt verderop nader ingegaan.  

2.3.2 Grondlegger van de discoursanalyse: Foucault’s archaeologie en genealogie 

De grondlegger van het begrip discours en discoursanalyse als theorie en methode is volgens velen 

Michel Foucault, een Franse filosoof die in de tweede helft van de twintigste eeuw furore maakte met 

onder meer zijn beschrijving hoe waanzin door de eeuwen heen telkens een andere betekenis kreeg 

(Achbab, 2014; Jørgensen & Phillips, 2002; Kolankiewicz, 2014). Hij schreef over discoursen in zijn 

archaeologische fase waarna een genealogische fase volgde. Met ‘archaeologie’ bedoelt Foucault dat hij 

de condities probeerde te ontrafelen waaronder een bepaald discours tot stand kan komen (Burr, 1995). 

Foucault wilde hiermee aantonen dat elk historisch tijdperk een dominant discours heeft dat fenomenen 

van betekenis voorziet. Hij dacht na over de regels die bepalen wat waar en niet waar is en zo wat wel 

en wat niet gezegd kan worden in een bepaalde historische periode (Jørgensen & Phillips, 2002). Het 

discours belichaamt deze regels die grenzen stellen aan hoe mensen zichzelf en de wereld om hen heen 

begrijpen. Het functioneert zo als raam op de wereld om ons heen die bepaalt wat we zien en wat niet 

(Danaher et al., 2000). Voor Foucault is discours dan ook niet beperkt tot taalhandelingen, maar duidt 

het op het geheel van sociale regels en praktijken die een betekenissysteem vormen (Van den Berg, 

2004).  

Wanneer we archaeologische kennis opdoen, is het mogelijk om te begrijpen waarop ons huidige 

zelfbegrip berust én kunnen we beginnen om hieraan te twijfelen en ons hiertegen te verzetten (Burr, 

1995). Zo kunnen gemarginaliseerde discoursen opeens gehoord worden, omdat het heersende 

betekenissysteem niet meer voor ‘waar’ of ‘natuurlijk’ wordt aangenomen. Deze gemarginaliseerde 

discoursen zijn volgens Foucault een belangrijke bron om de heersende ‘waarheid’ te ondermijnen die 

voorschrijft hoe we onszelf en ons leven begrijpen (Burr, 1995).  

In de daaropvolgende, deels overlappende genealogische fase vulde Foucault zijn ideeën aan over 

condities waaronder een bepaald discours tot stand komt met de noties van kennis en macht. Hij nam 

het concept genealogie over van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche, die hiermee “het onderzoek naar 

de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van begrippen en overtuigingen” aanduidde (Achbab, 2014, 

p. 301). Er zijn meerdere betekenismogelijkheden voor sociale fenomenen, zoals het begrijpen van 

ouderdom als ‘lichamelijke en geestelijke aftakeling’, ‘afhankelijkheid’ en ‘wijsheid’. Sommige 

betekenisopties hebben een grotere kans “om het stempel ‘waar’ ” te krijgen dan andere (Burr, 1995, p. 

47). Kennis is volgens Foucault die specifieke constructie of betekenis van een fenomeen die op een 

bepaald moment in een samenleving of cultuur voor waar wordt aangenomen (Burr, 1995). Zoals al in 

zijn archaeologische fase beschreven, bakent deze kennis af hoe mensen zich als individu en onderling 

mogen gedragen en daarmee welke groepen mogen leiden en welke groepen geleid dienen te worden. 
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Dit impliceert dat macht is verbonden aan de heersende kennis oftewel aan het heersende discours. 

Macht is daarom geen bezit dat iemand wel of niet heeft, maar een effect van discours (Burr, 1995).  

2.3.3 Drie vormen van discoursanalyse: discourstheorie, critical discourse analysis en 

discursieve psychologie 

Inmiddels is de discoursanalyse dusdanig ontwikkeld dat er allerlei stromingen zijn ontstaan die alle 

geworteld zijn in het sociaal-constructionisme en de ontologische assumptie dat taal de sociale 

werkelijkheid creëert (Jørgensen & Phillips, 2002; Kolankiewicz, 2014). Veel discoursanalytici nemen 

het brede Foucauldiaanse perspectief op discours over, maar niet Foucault’s opvatting dat elk historisch 

tijdperk één heersend discours kent. De huidige communis opinio onder discoursanalytici is dat er altijd 

meerdere discoursen naast elkaar bestaan die strijden om dominantie (Jørgensen & Phillips, 2002). Burr 

(1995) onderscheidt vier algemeen geaccepteerde aspecten door alle discoursanalytische stromingen 

heen, te beginnen met een kritische benadering van kennis. Ten eerste zijn ons weten en kennen de 

producten van een discours dat bepaalt wat de werkelijkheid is en welke waarheid daarbij hoort. Ten 

tweede zijn historie en cultuur contingent: betekenisgeving en kennis van het verleden en heden zijn 

afhankelijk van historische interacties tussen mensen. Ten derde creëren en behouden sociale processen 

de wijze waarop mensen de wereld begrijpen. Dit leidt er ten vierde toe dat een bepaalde kijk op de 

wereld bijpassende acties legitimeert en andere als onnatuurlijk beschouwd. De sociale constructie van 

kennis en waarheid heeft zo sociale consequenties. Discoursanalyse heeft in de woorden van Van den 

Berg (2004) daarmee twee kennisdoelen: hoe krijgt de sociale werkelijkheid via discursieve handelingen 

vorm en hoe verworden deze constructies tot vanzelfsprekendheden.  

Ondanks deze gedeelde aspecten verschillen discoursanalytische stromingen op tal van vlakken, zoals 

de mate waarin er ruimte is voor niet-discursieve fenomenen en de analytische focus. Jørgensen en 

Phillips (2002) noemen drie stromingen in de discoursanalyse die volgens hen waardevol zijn voor 

empirisch onderzoek met elk hun eigen sterktes en zwaktes: discourstheorie, critical discourse analysis 

(CDA) en discursieve psychologie. De discourstheorie is afkomstig van Laclau en Mouffe die zich met 

name richten op de fundamentele instabiele betekenis van tekens. Discoursen zijn altijd in beweging 

door hun onderlinge contact zodat een kernbegrip in DT ‘discursieve strijd’ is (Jørgensen & Phillips, 

2002). De sleutelbegrippen in CDA, waar onder andere Fairclough een aanhanger van is, zijn 

‘verandering’ en ‘intertextualiteit’. Taalgebruik dat elementen uit diverse discoursen combineert, 

verandert niet alleen een individueel discours, maar tevens de sociale en culturele wereld. De focus in 

discursieve psychologie is de wijze waarop individuen beschikbare discoursen gebruiken in hun 

betekenisgeving van fenomenen in dagelijks interacties en de sociale gevolgen hiervan (Jørgensen & 

Phillips, 2002). Deze verschillen tussen de drie genoemde stromingen uiten zich tevens in een andere 

analytische focus, waarbij discursieve psychologie zich richt op alledaagse discoursen, discourstheorie 

op de meest abstracte discoursen en CDA zich daar tussenin bevindt (Jørgensen & Phillips, 2002).  
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Het macro-perspectief op discoursen dat wordt gehanteerd in DT sluit het best aan op het analyseren 

van de conflicterende en eventuele hegemonische sociale constructies van beleidsdoelgroepen, 

aangezien dit een abstract discoursperspectief impliceert waar aandacht is voor 

handelingsmogelijkheden van groepen in het algemeen. Na een beschrijving van de discourstheorie 

volgt het daarop gebaseerde conceptueel model en de operationalisering van onderzoeksconcepten.  

2.4 Discourstheorie van Laclau en Mouffe 

Laclau en Mouffe (1985) hanteren vier uitgangspunten voor hun discourstheorie, namelijk 1) dat alles 

discours is, 2) dat discours contingent is, 3) dat meerdere discoursen tegelijk strijden om hegemonie en 

4) dat zo objectiviteit wordt nagestreefd dat echter onhaalbaar is. Volgens de auteurs begrijpen wij de 

wereld via discoursen wat tevens geldt voor fysieke objecten. De sociale wereld verklaart zo de materiële 

wereld (Jørgensen & Phillips, 2002). Een discursieve aanduiding van bijvoorbeeld 

arbeidsgehandicapten bakent deze groep af van andere mensen wat fysieke objecten ondersteunen, zoals 

woongroepen, parkeerplekken en gehandicaptentoiletten. Evenals voor Foucault betreft discours niet 

alleen taal, maar alle sociale fenomenen in de discourstheorie. Deze sociale fenomenen zijn op te delen 

in sociale domeinen, zoals bijvoorbeeld zorg, economie en onderwijs. In elk domein zijn meerdere 

discoursen naast elkaar actief die tezamen de maatschappij vormen (Jørgensen & Phillips, 2002). 

Zoals hiervoor genoemd is de aanname in een poststructuralistisch discoursanalyse dat tekens elkaar 

betekenis verschaffen door wat zij ten opzichte van elkaar niet zijn. Discours bepaalt de onderlinge 

verhoudingen tussen tekens en daarmee hun betekenis, wat Laclau en Mouffe het proces van articulatie 

noemen. Door articulatie verandert een teken van een element in een moment: van betekenisloos element 

wordt het in relatie tot andere tekens een betekenisvol moment. Deze relatie tussen tekens en hun 

betekenis wordt beïnvloed door nodale punten die binnen een discours een centrale of “gepriviligeerde” 

(Madsen, 2018, p. 368) plek innemen. Zij geven betekenis aan de andere tekens waaruit een discours is 

opgebouwd. Tegelijk is de betekenis van het nodale punt, zoals bijvoorbeeld ‘gehandicapt’, inherent 

betekenisloos. ‘Gehandicapt’ krijgt pas inhoud wanneer het onderdeel is van een vastliggend discours. 

Alleen centrale tekens die momenten zijn en daarmee een (tijdelijke) vaste betekenis hebben, zijn nodale 

punten (Böhm, 2006; Madsen, 2018). Wanneer een centraal element nog geen vastliggende inhoud 

heeft, is het een floating signifier: het kan nog allerlei betekenissen aannemen (Laclau, 1990). Dit duidt 

op een strijd tussen discoursen over de inhoud van een teken (Jørgensen & Phillips, 2002). 

De relatie met de omgeving door de articulatie van element naar moment maakt een discours kwetsbaar 

voor andere invullingen van tekens, omdat het articulatieproces nooit voltooid is. Als 

omgevingsafhankelijk fenomeen is discours daarmee contingent. Wel kan een discours tijdelijk ‘sluiten’ 

door de articulatie van elementen naar momenten te stoppen waardoor betekenissen vastliggen.  

Buiten elk discours bevinden zich meerdere betekenisopties die verschillen in de mate waarin het 

waarschijnlijk is dat zij de huidige betekenis van een teken binnen een discours kunnen vervangen: het 
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field of discursivity. Laclau en Mouffe erkennen deze scheiding in waarschijnlijke en onwaarschijnlijke 

betekenisopties echter niet, maar rekenen alle mogelijke opties tot het field of discursivity. Niet elke 

betekenisoptie heeft echter de potentie om de huidige invulling van een teken te veranderen, omdat 

sommige betekenissen afkomstig zijn uit een sociaal domein dat op dat moment ver af staat van het 

domein waar het teken zich bevindt. Deze ruimte met waarschijnlijke betekenisopties noem ik in 

navolging van Jørgensen en Phillips (2002) order of discourse. Figuur 2 toont de driedelige weergave 

van discours, order of discourse en field of discursivity.  

 

 

Figuur 2. Discours, order of discourse en field of discursivity. 

2.4.1 Macht en objectiviteit  

Alhoewel critici zoals Chouliaraki en Fairclough (1999) DT te veel gericht vinden op contingentie en 

daarmee op continue verandering van discours hebben Laclau en Mouffe wel degelijk aandacht voor 

‘statische’ of ‘gesedimenteerde’ discoursen. De mate waarin een discours is gesedimenteerd is 

afhankelijk van het wel of niet herkennen van macht. In navolging van Foucault definiëren Laclau en 

Mouffe macht zowel productief als beperkend: enerzijds creëert macht mogelijkheden voor specifieke 

betekenisgeving, anderzijds verhindert het een andere invulling van de sociale werkelijkheid (Jørgensen 

& Phillips, 2002). Deze macht is verdeeld over sociale praktijken in plaats van over subjecten. Binnen 

sociale praktijken is macht zichtbaar in politieke handelingen, waarbij met ‘politiek’ de vorming van de 

sociale werkelijkheid wordt bedoeld. Politieke handelingen reproduceren en veranderen zo de betekenis 

van tekens via macht dat de sociale wereld van betekenis voorziet door andere discoursen uit te sluiten.  

Wanneer mensen de werking van macht niet meer herkennen in de betekenisgeving van een sociaal 

domein is het discours gesedimenteerd: het discours is stevig verankerd waardoor de betekenissen 

objectief lijken (Laclau & Mouffe, 1987). Deze objectiviteit is schijn, omdat elk discours uiteindelijk 

altijd contingent is. In een gesedimenteerd discours is macht uit beeld verdwenen waardoor is vergeten 
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dat de wereld politiek geconstrueerd is (Laclau & Mouffe, 1987). Bij Laclau en Mouffe staat dan ook 

centraal hoe discursieve productie van betekenis objectiviteit creëert (Jørgensen & Phillips, 2002). 

Welke mogelijkheden hebben subjecten om deze objectiviteit te beïnvloeden?  

2.4.2 Subject, sociaal antagonisme en hegemonie 

Het subject heeft in vrijwel alle vormen van discoursanalyse geen absolute autonomie of agency, 

aangezien discoursen het subject vormgeven (Jørgensen & Phillips, 2002). Bij Laclau en Mouffe 

beschikken subjecten over vrijwel geen agency aangezien het discours volledig constituerend is (Laclau 

& Mouffe, 1987). Het subject identificeert zich met de positie dat een discours hem geeft, waardoor zijn 

identiteit niet in hemzelf besloten ligt maar relationeel ontstaat. Elke subjectpositie bestaat uit centrale 

tekens die door Lacan master signifiers worden genoemd (1977, zoals geciteerd in Jørgensen & Phillips, 

2002, p. 42). In discourstheoretische termen zijn dit de nodale punten van identiteit. De onderlinge 

sortering en koppeling van deze master signifiers is als een keten van gelijksoortige schakels die samen 

de subjectpositie binnen een discours vormen: chains of equivalence  genoemd door Laclau en Mouffe 

(1985). Tegelijk blijkt uit deze chains of equivalence wat de identiteit niet is, aangezien een chain of 

equivalence in discours A zich tegenover een chain of equivalence in discours B bevindt (Jørgensen & 

Phillips, 2002). Zo ontstaat een discursieve constructie van een subjectpositie en daarmee van identiteit.  

Evenals er meerdere domeinen zijn met elk meerdere discoursen die naast elkaar bestaan, evenzo heeft 

elk subject meerdere subjectposities. Het subject is inherent gedecentreerd, omdat het verschillende 

identiteiten krijgt toegewezen (Jørgensen & Phillips, 2002). Identiteit is daarmee contingent, omdat het 

afhankelijk is van het discours dat nooit permanent is vanwege het conflict met andere discoursen. Het 

gedecentreerde subject is daarnaast overgedetermineerd aangezien het verschillende subjectposities kan 

aannemen binnen een domein. 

Groepen functioneren als reductiemiddel voor het gedecentreerde, overgedetermineerde subject door 

specifieke subjectposities voor het voetlicht te brengen, terwijl het tegelijkertijd andere identiteiten 

negeert (Jørgensen & Phillips, 2002). Door dit proces van uitsluiting kunnen subjecten zich onderdeel 

voelen van een groep die alleen bestaat als iemand de groep representeert. Door te spreken namens of 

over een groep wordt de groep door deze discursieve handeling gevormd. Groep-zijn en representatie 

vinden gelijktijdig plaats, omdat niets zonder discursieve handeling bestaat. Zo bepalen groepen die 

spreken over en namens arbeidsgehandicapten de subjectpositie van deze individuen. 

Wanneer subjectposities elkaar wederzijds uitsluiten door contrasterende acties te verlangen van het 

individu, is sprake van een sociaal antagonisme of antagonistisch discours. Dit antagonisme bevindt 

zich op de grens tussen twee of meer discoursen die elkaar in hun bestaan bedreigen. De betekenissen 

van momenten in discours A sluiten de betekenissen van discours B uit en vice versa. Welk discours 

uiteindelijk de identiteit en handelingen van het subject vormt, bepalen hegemonische interventies. 

Laclau (1993) beschrijft een hegemonische interventie als een krachtige articulatie die een element een 
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eenduidige betekenis verschaft. Wanneer de hegemonische interventie slaagt, hebben de elementen uit 

het zwakkere discours de betekenis gekregen van het sterkere discours. Het discours is dan hegemonisch 

evenals de identiteit van het subject dat bij het discours hoort. Door een discours te deconstrueren wordt 

duidelijk hoe een hegemonische interventie elementen dusdanig heeft gearticuleerd dat het natuurlijk of 

objectief lijkt. Discoursanalyse volgens de discourstheorie bestaat uit het deconstrueren van deze 

hegemonische discoursen (Jørgensen & Phillips, 2002). 

De discourstheorie van Laclau en Mouffe is echter ambigu hoe en wie hegemonische interventies kan 

initiëren. Enerzijds is discours volledig constituerend waardoor het subject geen autonomie heeft om uit 

zichzelf een discours te kunnen beïnvloeden. Anderzijds stellen de auteurs wel dat actoren proberen om 

een bepaald discours te laten overheersen hetgeen toch een zekere zelfstandigheid of agency 

(mogelijkheden tot vrij handelen) van subjecten impliceert. Een hegemonisch discours ontstaat immers 

alleen door de articulatie van actoren waarvan de ene betekenisgeving de andere kan domineren. Actoren 

hebben hier macht voor nodig, maar dat kunnen zij niet bezitten volgens Laclau en Mouffe. Macht is 

immers een producerend en verhinderend fenomeen dat buiten het bereik van subjecten ligt.  

Deze ambivalente houding van Laclau en Mouffe tegenover de rol van actoren in het wijzigen van het 

dominante discours en daarmee van subjectposities is door onderzoekers die discourstheorie toepasten 

in hun analyses op twee manieren opgelost. Zo combineert Montesano Montessori (2011) DT met 

critical discourse analysis (CDA) de verzamelnaam voor een discoursanalytische stroming die de relatie 

tussen taal, macht en ideologie wil onthullen (Stubbe et al., 2003). Volgens CDA is er een dialectische 

relatie tussen discours en de materiële wereld die elkaar vormgeven (Achbab, 2014). Hierdoor is er meer 

ruimte voor actoren om discoursen te beïnvloeden. Jørgensen en Phillips (2002) adviseren om CDA als 

uitgangspunt te nemen voor discoursanalyse waar DT aan toegevoegd kan worden. Zo ontstaat een 

uitweg uit de theoretische problemen met de handelingsmogelijkheden van actoren die DT opwerpt.  

Daarentegen maken auteurs als Walton en Boon (2014), Kolankiewicz (2014) en Glasson (2012) een 

pragmatische keuze door impliciet deze handelingsmogelijkheden van actoren te erkennen in hun 

onderzoeken. Zo kunnen zij DT gebruiken om empirische analyses te verrichten zodat de sterke 

verklaringskracht van “conflict and struggle over meaning and identity” (Walton & Boon, 2014, p. 352) 

niet verloren gaat. Concepten als nodale punten, antagonistische discoursen en hegemonische 

interventies bieden dusdanige mogelijkheden om conflicterende subjectposities te identificeren en 

analyseren dat ik deze pragmatische afweging eveneens maak. Overigens noemen Jørgensen en Phillips 

(2002) deze concepten als startpunt voor een discoursanalyse vanuit de discourstheorie. Een 

samenvoeging van DT met CDA roept ontologische vragen op vanwege de elkaar uitsluitende 

respectievelijk idealistische en realistische sociale ontologie. Aangezien de beantwoording daarvan een 

eigen onderzoek waard is, acht ik het onverantwoord om zonder een theoretisch bevredigend antwoord 

DT en CDA te verenigen en daar het onderzoek op te baseren.   
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2.5 Conceptueel model 

Om zowel de karakteristieken van de subjectpositie van arbeidsbeperkten en de hegemonische 

interventies tussen discoursen ten tijde van het opstellen van de Participatiewet te kunnen onderzoeken 

en analyseren, is een conceptueel model nodig dat de hierboven genoemde concepten en theorieën 

verenigt. Dit model is schematisch weergegeven in figuur 3. 

 

Figuur 3. Conceptueel model voortkomend uit de policy design theory en discourstheorie. 

Vanuit een sociaal-constructionistische oriëntatie is de policy design theory een passende analysetheorie 

om de beleidsbouwsteen ‘sociale constructie van beleidsdoelgroepen’ te onderzoeken. Schneider en 

Ingram (1993) onderscheiden vier typen doelgroepen gebaseerd op een positieve of negatieve sociale 

constructie die voor hen in meer of mindere mate gunstig beleid oplevert. Identificatie en analyse van 

de subjectpositie van een specifieke beleidsdoelgroep en het conflict tussen verschillende discoursen 

met bijbehorende subjectposities kan beschreven worden aan de hand van discoursanalyse dat een 

sociaal-constructionistische theorie is. Binnen discoursanalyse biedt de discourstheorie van Laclau en 

Mouffe concepten om de structuur en betekenis van een discours en subjectpositie te analyseren en 

dominante discoursen te verklaren, te weten nodale punten, master signifiers, floating signifiers, sociaal 

antagonisme en hegemonische interventie.  
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Hoofdstuk 3. Methode 
 

Het vorige hoofdstuk eindigde met het conceptueel model waarin een vertaling zichtbaar is van de policy 

design theory naar de discourstheorie van Laclau en Mouffe. Nu volgt een nieuwe convertering, 

namelijk van de abstracte DT in een werkbare, transparante onderzoeksmethode teneinde de 

subjectpositie van arbeidsbeperkten te kunnen identificeren en analyseren in de aanwezige discoursen 

tijdens de totstandkoming van de P-wet. Na de beschrijving van het onderzoeksdesign als een 

combinatie van het stappenplan van Walton en Boon (2014) met thematische analyse, volgt een 

beschrijving van de onderzoeksobjecten. Hierna zijn de onderzoeksconcepten geoperationaliseerd. 

Aangezien dataverzameling deel uitmaakt van het stappenplan van Walton en Boon is hier geen aparte 

paragraaf aan gewijd. Het hoofdstuk eindigt met een toelichting hoe de betrouwbaarheid en validiteit 

van deze discoursanalyse zijn gewaarborgd.  

3.1 Onderzoeksdesign 

De identificatie en analyse van subjectposities van arbeidsbeperkten vanuit de discourstheorie duidt op 

een deductief kwalitatief onderzoek door de richting die deze theorie geeft aan de dataverzameling en -

analyse. Discourstheorie heeft een weinig uitgewerkte empirische methode om hegemonische 

discoursen te deconstrueren hetgeen veel wetenschappers lijkt af te schrikken om deze theorie te 

gebruiken. Laclau en Mouffe hebben vooral een theoretische exercitie ondernomen die zij weinig 

empirische handvatten geven, zo luidt de kritiek (Glasze, 2007; Kolankiewicz, 2014; Montesano 

Montessori, 2011). Veel onderzoekers combineren DT daarom met een andere vorm van 

discoursanalyse waaronder CDA of discursieve psychologie, zoals Glasson (2012), Montesano 

Montessori (2011) en Jørgensen en Phillips (2002) die dit expliciet aanmoedigen. 

Daarentegen zijn er eveneens onderzoekers die hun methode wel geheel baseren op DT en zelf een 

empirisch stappenplan hebben ontwikkeld om discoursen op macro-niveau te kunnen deconstrueren (zie 

Madsen, 2018; Torfing, 1999; Van Bommel & Spicer, 2011). Het subject wordt in deze onderzoeken 

meer agency gegund dan in de oorspronkelijke DT-analyse van Laclau en Mouffe. Dit geldt eveneens 

voor Walton en Boon (2014) die in de theoretische conceptualisering en methodologische uitwerking 

van hun onderzoek deze pragmatische keuze maken door actoren “social agents” (p. 362) te noemen die 

de mogelijkheid hebben om betekenisgeving van een fenomeen te beïnvloeden. In navolging van Norval 

(2000) stellen Walton en Boon dat subjecten hun agency ontlenen aan gebeurtenissen die hun identiteit 

ter discussie stellen die zij “dislocaties” (p. 353) noemen. Een voorbeeld van een dergelijke dislocatie 

is het aantreden van een nieuw kabinet met nieuwe beleidsplannen. Een concurrerende articulatie van 

het fenomeen is dan mogelijk, evenals de hegemonie van een andere subjectpositie (Howarth &  
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Stavrakakis, 2000). Deze hegemonische interventie is een handeling van actoren of in de woorden van 

Walton en Boon:  

“[…] this battle to promote a particular meaning, in other words this hegemonic struggle, is without 

end. Respite, albeit brief and uncertain, is only ever available if one set of agents manage to 

hegemonically fix the identity of the non-fixable signifier” (p. 356, nadruk toegevoegd). 

De auteurs richten zich hierbij specifiek op antagonistische betekenisgeving in het domein van 

natuurbescherming in Nieuw-Zeeland. Zij onderscheiden een tweetal botsende discoursen gevoerd door 

actoren als een houtkapbedrijf, milieu-organisaties, lokale en nationale politici en wetenschappers. Om 

sociale antagonismen, hegemonische interventies en subjectposities te kunnen analyseren, ontwikkelden 

Walton en Boon een stappenplan gegrondvest op discoursanalyse uit de sociale wetenschappen en 

management- en organisatiewetenschappen. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 3.4. Deze 

methode die zowel bestaat uit dataverzameling als -analyse is hier grotendeels overgenomen, aangevuld 

met de methode thematische analyse daar waar het stappenplan van Walton en Boon onvoldoende 

invulling geeft aan identificatie van nodale punten, floating signifiers en master signifiers. Alvorens dit 

stappenplan te beschrijven inclusief de aanvullingen van thematische analyse in dit stappenplan volgt 

eerst een beschrijving van de onderzoeksobjecten en hun operationalisatie. 

3.2 Onderzoeksobject 

De onderzoeksobjecten zijn de teksten van social agents (actoren) die zijn verschenen tijdens de 

totstandkoming van de Participatiewet vanaf de aankondiging in het regeerakkoord van het kabinet Rutte 

II op 29 oktober 2012 tot de stemming in de Eerste Kamer op 1 juli 2014. Het publieke debat dat 

plaatsvond tijdens dit wetsproces is (deels) te reconstrueren door de teksten te analyseren van actoren 

die de wet hebben geïntroduceerd, voorbereid, aangepast, vastgesteld, uitgevoerd of op wie de wet 

betrekking heeft. Hier is gekozen voor geschreven teksten waarvan sommige in die periode uitgesproken 

zijn, zoals debatten in de Tweede en Eerste Kamer en verslagen van de overleggen van de vaste 

kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uit deze teksten zijn antagonistische 

discoursen, subjectposities en hegemonische interventies af te leiden door zowel de gebruikte woorden 

(tekens) te analyseren als de ontwikkeling in taalgebruik en daarmee de agendering of afwezigheid van 

specifieke fenomenen. Hiervoor is het stappenplan van Walton en Boon aangevuld met thematische 

analyse gebruikt waarop in de volgende paragrafen wordt ingegaan.  

3.3 Operationalisatie 

Operationalisatie in discoursanalytisch onderzoek is niet bedoelt om een empirische waarheid te 

achterhalen (aangezien er geen waarheid is), maar om zo gestructureerd en daarmee overtuigend 

mogelijk (hegemonische) interpretaties van de werkelijkheid te kunnen identificeren en verklaren 

(Jørgensen & Phillips, 2002). Hiermee doet de operationalisatie recht aan de kerngedachte van het 

sociaal-constructionisme dat de werkelijkheid wordt vormgegeven door de betekenissen die mensen 
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eraan geven. Hieruit volgt dat tekens waaruit floating signifiers, nodale punten, master signifiers en 

antagonistische discoursen bestaan geen vaste en daarmee kwantitatief meetbare indicatoren kunnen 

hebben. Structuur in de operationalisatie en daaropvolgende dataverzameling en -analyse is echter wel 

degelijk mogelijk en bovendien noodzakelijk wil het onderzoek valide en betrouwbaar zijn. Aangezien 

Laclau en Mouffe (1985) en Walton en Boon (2014) hier echter geen aanwijzingen voor geven, is ervoor 

gekozen om met thematische analyse operationalisatie mogelijk te maken.  

3.3.1 Thematische analyse: bottom-up codering en thematisering 

Urquhart (2012) beschrijft dat onderzoekers top-down en bottom-up met concepten en data kunnen 

omgaan. Het verzamelen en bestuderen van data vanuit een theorie is top-down, terwijl het zonder 

vooraf vastgestelde concepten analyseren van data en het daaruit opstellen van een theorie bottom-up 

is. In dit onderzoek zijn beide werkwijzen nodig om recht te doen aan de interpretatieve waarde van de 

discourstheorie en aan de empirische voorwaarde om gestructureerd onderzoek te doen. Door de 

indicatoren vanuit de discourstheorie vast te stellen (top-down) en de data vervolgens bottom-up te 

coderen en thematiseren, is getracht de data-analyse van structuur te voorzien zonder afbreuk te doen 

aan het interpretatieve karakter van discoursanalyse.  

Veel analysemethoden zijn thematisch, maar onderzoekers benoemen deze thematische methode niet 

expliciet, aldus Braun en Clarke (2006) die deze methode voor het eerst beschreven. Eén van de 

analysemethoden die thematische analyse gebruikt is discoursanalyse, die vanuit een sociaal-

constructionistische epistemologie in data patronen identificeert aan de hand van taal die 

betekenisnetwerken (discoursen) schept. Braun en Clarke beschrijven thematische analyse als een 

flexibele methode die niet aan een specifieke epistemologie verbonden is, zodat deze methode in zowel 

realistisch als constructionistisch onderzoek toepasbaar is. De methode in het discourstheoretische 

onderzoek van Walton en Boon (2014) heeft kenmerken van een thematische analyse, alhoewel de 

auteurs dit niet expliciet noemen. Zij spreken wel over het afleiden van floating signifiers en nodale 

punten uit terugkerende en meta-thema’s in de data, in navolging van Van Bommel en Spicer (2011). 

De methode die Van Bommel en Spicer gebruiken vertoont gelijkenissen met thematische analyse door 

“het identificeren, analyseren en rapporteren van patronen (thema’s) in data” (Braun & Clarke, 2006, p. 

79) middels codering van diezelfde data.  

De elementen van een thematische analyse die in dit onderzoek toegepast zijn ter aanvulling van de 

discourstheoretische methode van Walton en Boon (2014), zijn codering, het genereren van initiële 

thema’s en het herdefiniëren van thema’s zoals beschreven door Braun en Clarke (2006). De specifieke 

werkwijze van codering en thematisering is beschreven bij stap 2 in het stappenplan (zie paragraaf 3.4).  

3.3.2 Indicatoren: top-down vastgesteld 

Na de afronding van het herdefiniëren van thema’s zijn middels de top-down vastgestelde indicatoren 

uit de thema’s floating signifiers, nodale punten en master signifiers afgeleid. Dit proces is beschreven 
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in het gevolgde stappenplan van Walton en Boon (2014) dat hierna aan bod komt. In tabel 1 is de 

convertering van onderzoeksconcepten in indicatoren weergegeven.  

Een nodaal punt is herkenbaar als centraal teken in een discours waar andere tekens omheen 

georganiseerd zijn en daar hun betekenis aan ontlenen (Jørgensen & Phillips, 2002). Het zijn tekens die 

op macro-niveau het discours inhoud geven, zodat hetzelfde teken in verschillende discoursen door zijn 

koppeling aan het nodale punt een andere betekenis kan krijgen. Zo is ‘onderwijs’ een nodaal punt dat 

betekenis geeft aan ‘leren’, ‘ontwikkeling’ en ‘cijfers’. Tegelijk is het een moment, zodat er in ieder 

geval een tijdelijke betekenis van het teken is (Madsen, 2018). Wanneer een teken de volgende vier 

kenmerken heeft, is sprake van een nodaal punt: 1) Het onderscheidt zich van een ‘gewoon’ teken door 

de vele relaties met andere tekens; 2) Het is een overkoepelende categorie van betekenisgeving die 

daarom meer op de achtergrond aanwezig is van een discours; 3) De betekenis van het teken is stabiel; 

4) de context van het discours is relatief stabiel.  

Zijn nodale punten onderdeel van een gesedimenteerd discours, floating signifiers zijn de centrale tekens 

die nog elementen zijn en waar strijd is over de betekenisgeving ervan (Jørgensen & Phillips, 2002). Zo 

is ‘onderwijs’ een floating signifier dat vanuit een ‘evidence-based’ discours meer de invulling zal 

krijgen van ‘efficiëntie’ en ‘cijfers’ terwijl in een ‘ontplooiingsdiscours’ tekens als ‘nieuwsgierigheid’ 

en ‘autonomie’ actief zullen zijn. Floating signifiers hebben dezelfde verbindende en betekenisgevende 

functie als nodale punten, maar hun discoursomgeving kenmerkt zich door strijdende, antagonistische 

discoursen. Dit concept is daarom meetbaar als zijnde: 1) onderscheidend van een ‘gewoon’ teken door 

de vele relaties met andere tekens; 2) een overkoepelende categorie van betekenisgeving die daarom 

meer op de achtergrond aanwezig is van een discours; 3) onderwerp van strijd tussen discoursen, zodat 

het teken meerdere betekenismogelijkheden heeft; 4) aanwezig in een context die in beweging is door 

disruptieve gebeurtenissen. 

Een discours bepaalt de subjectpositie, oftewel de identiteit, van een individu of groep die uit master 

signifiers bestaat: de nodale punten in de constructie van identiteit (Jørgensen & Phillips, 2002). Evenals 

nodale punten en floating signifiers zijn master signifiers betekenisgevend voor andere tekens door hun 

verbindende, achterliggende positie in het discours. De master signifiers vormen zo als het ware het 

skelet van de subjectpositie binnen een discours. Zichtbare kenmerken van master signifiers zijn daarom: 

1) veel verbindingen met andere tekens; 2) een overkoepelende categorie van betekenisgeving die 

daarom meer op de achtergrond aanwezig is van een discours; 3) ondersteunt de subjectpositie van 

individuen of groepen; 4) onderdeel van chains of equivalence die tonen wat de subjectpositie is en 

daarmee eveneens waar de identiteit niet uit bestaat (Op ’t Hoog, 2017).  
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Onderzoeksconcept Indicatoren 

Nodaal punt  Veel relaties met andere tekens; 

 Overkoepelende categorie; 

 Stabiele betekenis; 

 Stabiele context. 

Floating signifier  Veel relaties met andere tekens; 

 Overkoepelende categorie; 

 Meerdere betekenismogelijkheden; 

 Onrustige context. 

Master signifier  Veel relaties met andere tekens; 

 Overkoepelende categorie; 

 Ondersteunt subjectpositie; 

 Onderdeel van chains of equivalence. 

Sociaal antagonisme  Wederzijds uitsluitende betekenismogelijkheden; 

 Betekenisopties in order of discourse; 

 ‘Wij’ tegen ‘zij’-conflict 

Hegemonische interventie  Geeft floating signifier betekenis; 

 Discours lijkt natuurlijk. 

Tabel 1. Onderzoeksconcepten top-down vertaald in indicatoren.  

Een sociaal antagonisme kan het resultaat zijn van botsende chains of equivalence die de 

betekenisgeving van een subjectpositie dusdanig anders invullen, dat de discoursen niet naast elkaar 

kunnen bestaan (Walton & Boon, 2014). Aangezien de invulling van subjectposities en discours niet 

gesedimenteerd is, is de strijd tussen discoursen open (Jørgensen & Phillips, 2002). De betekenissen van 

master signifiers zijn eveneens open, zodat dit floating signifiers zijn. De betekenismogelijkheden van 

tekens liggen in het niveau van de order of discourse, omdat de aanwezige opties waarschijnlijke 

vervangers zijn voor huidige betekenissen (Jørgensen & Phillips, 2002). Een sociaal antagonisme is te 

herkennen aan: 1) wederzijds uitsluitende betekenisopties van het subject; 2) de betekenisopties voor de 

floating signifiers bevinden zich in de order of discourse; 3) het conflict tussen de discoursen en hun 

subjectposities is te herleiden tot ‘wij’ tegen ‘zij’ (Thomassen, 2005).   

Een sociaal antagonisme verdwijnt wanneer zich een hegemonische interventie voordoet die conflicten 

over de invulling van een teken tijdelijk oplost door één specifieke betekenis te laten domineren (Van 

Bommel & Spicer, 2010). Daardoor sedimenteert het discours tijdelijk zodat andere opties worden 

onderdrukt en één articulatie van een element naar een moment natuurlijk lijkt (Jørgensen & Phillips, 

2002). Een hegemonische interventie is dan ook krachtig, omdat het een discours vormt vanuit het order 

of discourse waar nog veel betekenissen mogelijk zijn. Actoren kunnen een hegemonische interventie 

uitvoeren (Norval, 2004; Thomassen, 2005), maar dit komt eveneens tot stand door minder autonome 
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ingrepen. Een hegemonische interventie heeft daarmee de volgende elementen: 1) het is een gebeurtenis 

of handeling die floating signifiers een tijdelijk vaste betekenis geeft; 2) het resultaat is dat een discours 

natuurlijk bestaansrecht lijkt te hebben evenals de bijbehorende subjectpositie.  

3.4 Stappenplan: dataverzameling en -analysemethode 

Nu de onderzoeksconcepten zijn geoperationaliseerd en de thematische analyse is geïntroduceerd, kan 

de methode van dataverzameling en -analyse gespecificeerd worden. Het stappenplan van Walton en 

Boon (2014) aangevuld met thematische analyse bevat vijf stappen om vanuit de discourstheorie data te 

verzamelen en te analyseren, zoals weergegeven in figuur 4. De cirkelvorm geeft aan dat de methode 

een iteratief proces is waarbij stappen meerdere keren doorlopen zijn om een zo compleet mogelijke 

dataverzameling en -analyse te bereiken. 

Ter voorbereiding op de dataverzameling en –analyse zijn negen interviews afgenomen4 (waarvan één 

dubbelinterview) met personen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de P-wet: 

medewerkers van UWV, Divosa, het ministerie van SZW, de vaste kamercommissie van SZW en 

Disability Studies. Deze interviews hebben bijgedragen aan algemene kennis over het proces waarin de 

P-wet is ontstaan, welke momenten daarin van belang zijn geweest voor de uiteindelijke wetsinhoud en 

welke stemmen klonken tijdens het wetgevingsproces. Daarnaast wezen de geïnterviewden op teksten 

die een rol van betekenis speelden bij de totstandkoming van de wet en op concepten waarop de 

verschillende discoursen geënt waren. Bijlage 2 bevat een overzicht van de geïnterviewde personen en 

hun functie, bijlage 3 bevat een voorbeeld van een gebruikte interviewhandleiding. 

Stap 1 bestond uit het verzamelen van data in de vorm van tekst, waarbij tekst alles is wat subjecten in 

staat stelt om de wereld te ervaren en te interpreteren (Howarth, 2000; Lawrence et al., 1999; Walton & 

                                                           
4 In navolging van Wood en Kroger (2000) zijn deze interviews zijn echter niet gebruikt als databron, omdat 

discoursanalyse als kwalitatieve onderzoeksmethode onverenigbaar is met andere kwalitatieve methoden 

wanneer vanuit de discourstheorie wordt gesteld dat alles discursief is. Er bestaan geen materiële domeinen die 

de immateriële, discursieve sociale domeinen beïnvloeden en vice versa zoals bijvoorbeeld CDA-auteurs 

Fairclough, Jessop en Sayer (2002, zoals geciteerd in Van den Berg, 2004). Als er zowel discursieve als non-

discursieve praktijken zouden bestaan, zou er een externe realiteit zijn buiten betekenissystemen om van waaruit 

het mogelijk was om de discursieve domeinen te bestuderen. Interviews zouden deze toegang bieden door 

mensen te vragen zich buiten het discursieve domein te begeven en te reflecteren op een periode waarin 

discoursen strijd leverden. Aangezien Laclau en Mouffe echter stellen dat alles discursief is, kan iemand nooit 

loskomen uit zijn discours. In een interview zou slechts duidelijk worden hoe hij op dat moment een sociaal 

fenomeen betekenis geeft en daarmee hoe hij de werkelijkheid construeert (Van den Berg, 2004). Daarnaast 

maakt het interview zelf geen onderdeel uit van het debat en daarmee van de ontwikkeling van een of meerdere 

discoursen (Phillips & Hardy, 2002). De taal die zij gebruiken in het interview zal hoogstens enigszins 

overeenkomen met de taal die zij gebruiken in hun organisatie of in het publieke debat waarin de strijd tussen 

discoursen gaande is, maar de mate waarin is niet meetbaar. Het belang van de interviewer en zijn taalgebruik 

zullen eveneens invloed uitoefenen op de taal van de respondent, zodat zijn taal altijd een vertekend beeld zal 

geven van zijn positie in een discours. Een respondent zal bovendien nooit zuiver kunnen vertellen hoe hij een 

jaar geleden dacht over een situatie, omdat zijn betekenisgeving in de tussentijd weer veranderd is onder invloed 

van andere discoursen en gebeurtenissen. Dit betekent dat informatie over en inzicht in sociale gebeurtenissen en 

verhoudingen alleen verkregen kan worden door het analyseren van teksten die verschenen tijdens een situatie 

van strijd tussen discoursen en bijbehorende hegemonische interventies. 
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Boon, 2014). Zoals Phillips en Hardy (2002) stellen kunnen slechts aanwijzingen van discoursen 

getraceerd worden, onafhankelijk van de hoeveelheid verzamelde data. Discoursen zijn niet verpakt in 

een of meerdere teksten, waardoor alleen de juiste teksten gevonden moeten worden om deze te kunnen 

identificeren. Daarom is het niet mogelijk vooraf te stellen hoeveel teksten nodig zijn om een 

discoursanalyse te kunnen uitvoeren, omdat er altijd nieuwe teksten gevonden zullen worden. 

Gaandeweg ontdekt de onderzoeker wanneer hij voldoende data verzameld heeft om conclusies te 

kunnen trekken en deze te rechtvaardigen (Keller, 2013; Wood & Kroger, 2000). 

 

 

Figuur 4. Stappenplan voor dataverzameling en –analyse gebaseerd op discourstheorie (naar Walton & Boon, 

2014, p. 360). 

Gezien de beperkte tijd waarin dit onderzoek is uitgevoerd, is ervoor gekozen om een teksten te 

analyseren afkomstig van zoveel mogelijk verschillende actoren. In navolging van Phillips en Hardy 

(2002) is daarbij het criterium gehanteerd dat de teksten ‘gewicht’ hebben gehad tijdens de 

totstandkoming van de P-wet of een standpunt van een belangrijke actor weergeven. De mate van 

‘belang’ van een tekst kan worden afgelezen aan de positie van de actor die de tekst heeft geproduceerd 

of erin aan het woord komt en daaraan gerelateerd de mogelijkheid om veranderingen te bewerkstelligen 

(Keller, 2013).  
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Het debat over de subjectpositie van arbeidsbeperkten binnen het kader van de totstandkoming van de 

P-wet speelde zich voornamelijk af in het parlement waar het kabinet Rutte II vertegenwoordigd in de 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de coalitiepartijen VVD en PvdA, de 

oppositiepartijen in de Eerste en Tweede Kamer en de vaste Tweede en Eerste kamercommissies van 

SZW zo het dichtst bij de totstandkoming van de wet stonden. Door hun rol als wetgevende macht 

konden zij de meeste invloed uitoefenen op de totstandkoming van de wet.  De teksten die zij 

produceerden of waarin hun beraadslagingen en debatten woordelijk zijn beschreven, bezitten daardoor 

een dusdanig groot bereik dat deze teksten thuishoren in de dataverzameling. Met name de teksten van 

het kabinet Rutte II vertegenwoordigd in de staatssecretaris van SZW zoals kamerbrieven en nota’s van 

wijziging hebben deze reikwijdte. Deze verschenen teksten van de verschillende actoren binnen de 

wetgevende macht zijn verzameld via de websites overheid.nl en tweedekamer.nl waar parlementaire 

stukken gepubliceerd worden. Door de zoektermen ‘participatiewet’ en ‘arbeidsbeperking’ te gebruiken 

en hieruit een selectie te maken zijn 19 teksten overgebleven. De selectie van deze teksten berust op hun 

brede bespreking van de P-wet (contourenbrieven, verslagen van algemene overleggen van de vaste 

kamercommissies, plenaire debatten, hoorzitting), de mate waarin meerdere actoren aan het woord zijn 

(verslagen van algemene overleggen, plenaire debatten, hoorzitting) of de plaats die een tekst inneemt 

in het formele wetsproces (regeerakkoord, nota’s van wijziging, kamerbrieven) of juist een symbolische 

plaats hierin inneemt (troonrede).  

Op de teksten van de wetgevende actoren reageerden andere partijen middels ofwel formele processen 

zoals position papers en adviezen, ofwel middels meer informele processen zoals interviews in kranten, 

vakbladen en eigen websites. Welke actoren en bijbehorende teksten het wetgevingsproces hebben 

beïnvloed en welke teksten onderdeel zouden moeten zijn van de dataverzameling en -analyse was een 

iteratief proces. In de hiervoor genoemde parlementaire teksten werden actoren genoemd hetgeen een 

teken is dat hun reactie gehoord was door deze invloedrijke actoren. Op de websites van deze actoren 

en in landelijke kranten is gezocht naar reacties en standpunten over de P-wet. Behalve dat de teksten 

zijn geselecteerd op de invloed die de actor had in het debat door zijn vertegenwoordigende gewicht 

(aantal vertegenwoordigden en positie van deze groep in de maatschappij, zoals alle 

gemeentedirecteuren, werkgevers en aangesloten vakbondsleden) en het bereik van de tekst, is 

geprobeerd om een zo breed mogelijk scala aan reacties en daarmee aan discoursen te verzamelen. Zo 

kan achterhaald worden of één discours breed gedeeld wordt of dat er veel verschillende 

betekenisnetwerken actief zijn. Conclusies over de aanwezigheid van een hegemonisch discours en 

subjectpositie zijn zo aannemelijker wanneer een groot deel van de actieve actoren tijdens het 

wetgevingsproces in beeld zijn gebracht. Op basis van deze criteria zijn 26 teksten overgebleven: 

adviesrapporten van de Raad van State, Actal, de Inspectie van SZW, het Uitvoeringspanel, de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

(UWV), beleidsdocumenten van de Stichting van de Arbeid en Platform VG, CG-Raad (die fuseerden 
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in Ieder(in) en de Landelijke Cliëntenraad (belangenbehartigers van onder meer arbeidsbeperkten), 

brieven en position papers van VNG, UWV, Divosa (vereniging van gemeentelijke directeuren van het 

sociaal domein), Cedris (vereniging voor sociale werkbedrijven) en Ieder(in), notulen van een 

vergadering van Divosa, interviews in vakblad Binnenlands Bestuur met een FNV-woordvoerder en in 

kranten met woordvoerders en directeuren van Divosa, UWV en Ieder(in). In totaal zijn zo 45 teksten 

verzameld en geanalyseerd (zie bijlage 1 voor een overzicht van de gebruikte teksten, welke actor erin 

aan het woord komt en de grootte ervan uitgedrukt in het aantal gelezen pagina’s).  

Bij stap 2 is de verzamelde data gebruikt om chronologisch de ontwikkeling van de Participatiewet te 

beschrijven aan de hand van belangrijke gebeurtenissen en de reacties daarop van actoren. Deze 

beschrijving van gebeurtenissen noemen Walton en Boon het “sleuteldocument” welke term hier 

overgenomen is. Het sleuteldocument wordt voorafgegaan door een contextbeschrijving van 

ontwikkelingen in het sociale zekerheidsdomein en gehandicaptendomein. Het macro-karakter van de 

discourstheorie vraagt om een eveneens brede empirische analyse waaruit de invloed van de context op 

de afgebakende onderzoeksperiode blijkt.  

Het sleuteldocument is zowel een uiteenzetting van het proces hoe de P-wet tot stand is gekomen als 

van het inhoudelijke publieke debat waaruit de verschillende discoursen geconstrueerd kunnen worden 

die toentertijd klonken. Er is voor gekozen om de acties van het kabinet Rutte II en het bijbehorende 

formele wetgevingsproces als leidraad te nemen voor de procesbeschrijving, van de aankondiging in het 

regeerakkoord tot de stemming in de Eerste Kamer. Door vervolgens de reacties van actoren op deze 

gebeurtenissen weer te geven, wordt het inhoudelijke debat over de vormgeving van de wet zichtbaar. 

Welke actoren wanneer en hoe reageerden op de ontwikkelingen in het wetgevingsproces is benoemd 

in het sleuteldocument, zodat zichtbaar is welke bijdrage de partijen leverden aan de vormgeving van 

de P-wet. Het beschrijven van de acties en reacties door de betrokken partijen is de basis voor het kunnen 

identificeren van antagonistische discoursen, subjectposities en hegemonische interventies.  

Het sleuteldocument is opgedeeld in vijf perioden hetgeen de leesbaarheid van de gebeurtenissen 

bevordert en tevens poogt begin- en eindpunten aan te geven waarop veranderingen plaatsvonden. De 

keuze voor deze indeling is arbitrair, dat wil zeggen: een andere indeling is eveneens mogelijk aangezien 

de ontwikkeling van de wet een continu proces is geweest waar elke actie een reactie is op een vorige 

actie, zodat van begin- en eindpunten in feite geen sprake is. Dit komt overeen met het begrip van 

discours dat zich eveneens doorlopend vormt waarbij een helder start- en slotmoment ontbreekt.  

Het sleuteldocument is gebaseerd op de codes en thema’s die zijn afgeleid uit de gebruikte teksten. 

Nadat de data (teksten) verzameld waren en meerdere keren gelezen, zijn deze teksten descriptief en 

interpretatief gecodeerd: eerst zijn tekstelementen georganiseerd aan de hand van hun expliciete 

betekenis (uit welke onderwerpen bestaat de tekst) waarna de functie van deze onderwerpen en hun 

bredere, impliciete betekenis en implicaties zijn benoemd. Na deze tweetraps codering zijn de codes 
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geclusterd in thema’s en subthema’s die meerdere codes aan elkaar koppelen door hun overkoepelende 

karakter. Zo ontstond een overzichtelijkere dataset. Deze initiële thema’s zijn vervolgens herzien aan de 

hand van hun prevalentie in de teksten. Een thema was prevalent wanneer het in meer dan de helft van 

de teksten aanwezig was, of wanneer het een meta-thema betrof dat de gehele dataset omvatte (Braun 

& Clarke, 2006). Deze meta-thema’s zijn interpretatief vastgesteld, alhoewel gebaseerd op de 

indicatoren van de onderzoeksconcepten.  

Stap 2 eindigt met het benoemen van de floating signifiers die zijn geïdentificeerd door de gevonden 

thema’s en subthema’s te analyseren middels de opgestelde indicatoren voor dit onderzoeksconcept. Het 

kenmerk van floating signifiers is strijd dat duidt op meerdere betekenisopties in een domein. Uit de 

thema’s en subthema’s zijn zo conflicten afgeleid die uit de teksten naar voren kwamen verdeeld in twee 

standpunten. Vervolgens is dit conflict verwoord in een overkoepelend teken waaruit beide standpunten 

voortkomen.   

Vervolgens zijn in stap 3 de antagonistische discoursen benoemd zoals deze zich rond de 

geïdentificeerde floating signifiers bevinden. De antagonistische discoursen geven de verschillende 

betekenisopties weer die de floating signifier kan aannemen en die zich daarmee in de order of discourse 

bevinden. In tegenstelling tot Walton en Boon die de structuur van het discours beschrijven in de 

volgende stap, is ervoor gekozen om nodale punten in stap 3 te benoemen. Het identificeren en 

beschrijven van een discours betekent mijns inziens automatisch dat de structuur en daarmee de nodale 

punten aan bod komen. Discoursen rusten namelijk op nodale punten die het discours structuur en 

inhoud geven. Evenals de floating signifiers zijn de nodale punten afgeleid uit de thema’s en subthema’s 

door deze te analyseren middels de opgestelde indicatoren voor dit onderzoeksconcept. Het kenmerk 

van nodale punten is dat het de achterliggende betekenis van het discours weergeeft en door tekens aan 

elkaar te verbinden als het ware een verhaal vertelt hoe een fenomeen was, is of zou moeten zijn. De 

codes, thema’s en subthema’s geven deze verhaallijnen bloot, waarna wederom een overkoepelend teken 

is gezocht dat dit betekenisnetwerk (discours) samenvat en inspireert.  

Nadat de antagonistische discoursen in kaart zijn gebracht en daarmee de nodale punten van elk discours, 

zijn in stap 4 de bijbehorende subjectposities geïdentificeerd aan de hand van master signifiers. Deze 

zijn afgeleid uit zowel de gebruikte tekens in teksten als uit de geïdentificeerde antagonistische 

discoursen. Sommige tekens geven een bepaald mensbeeld weer dat de sprekende actor (onbewust) heeft 

van arbeidsbeperkten. Daarnaast spreekt uit de benoemde discoursen en hun ‘verhaal’ over een 

fenomeen eveneens een mensbeeld dat de subjectpositie van arbeidsbeperkten bepaalt. Door deze tekens 

die berusten op een mensbeeld te combineren met tekens binnen een discours, is de master signifier 

afgeleid die als meta-categorie de subjectpositie van arbeidsbeperkten weergeeft.  

Nu is beschreven welke discoursen strijden om de hegemonie van hun invulling van de aanwezige 

floating signifiers en master signifiers, zijn in stap 5 hegemonische interventies benoemd. Uit de 
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codering en thematisering is duidelijk geworden welke betekenisopties floating en master signiers 

hebben (beschreven aan de hand van nodale punten). Hegemonische interventies zijn geïdentificeerd 

door te analyseren in welk van de benoemde discoursen de gebruikte tekens en aanwezige thema’s in de 

P-wet op 1 juli 2014 terugkomen. Zo werd duidelijk welk discours het meest doorklonk in de P-wet 

zoals deze op 1 januari 2015 is ingevoerd. Vervolgens is geanalyseerd wanneer dit discours dat in de 

uiteindelijke wet duidelijk terugkomt de overhand heeft gekregen. Wanneer klinken in de teksten niet 

meerdere, maar één articulatie van een floating en master signifier door? Wanneer begrijpen actoren 

arbeidsbeperkten en de P-wet vanuit een ander (tegengesteld) discours en gebruiken zij andere tekens 

dan zij voorheen in het proces hebben gedaan? Het sleuteldocument biedt deze informatie door duidelijk 

te maken wanneer de discursieve articulaties van floating en master signifiers verstomden en welke 

gebeurtenis of tekst hier specifiek aan ten grondslag ligt.  

3.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

Wetenschappelijk onderzoek dient betrouwbaar en valide te zijn wil het daadwerkelijk kennis toe 

voegen en bruikbaar zijn om de werkelijkheid te verklaren. Onderzoek is betrouwbaar wanneer het bij 

herhaling dezelfde resultaten oplevert (De Vaus, 2001). Hiervoor is een transparante 

onderzoeksmethode en uitvoering van belang zodat de gevolgde stappen exact nagevolgd kunnen 

worden (Jørgensen & Phillips, 2002). Een discoursanalyse is net als andere kwalitatieve 

onderzoeksmethoden inherent subjectief door de actieve omgang van de onderzoek met de data (Starks 

& Brown Trinidad, 2007). De data presenteert zich niet zonder tussenkomst van de onderzoeker die 

interpreteert en keuzes maakt die leiden tot een geheel aan interpretaties aan conclusies (Ely et al., 1997, 

p. 205-206, zoals geciteerd in Braun & Clarke, 2006). Discoursanalyse en thematische analyse vertonen 

op dit punt overeenkomsten met grounded theory waar “the researcher engages with the analysis as a 

faithful witness to the accounts in the data” (Starks & Brown Trinidad, 2007, p. 1376). Deze erkenning 

van subjectiviteit in onderzoek ontbreekt vaak in positivistische onderzoeksontwerpen, hetgeen 

discoursanalyse weliswaar siert maar het betrouwbaarheidsprobleem niet wegneemt. Interpretaties 

spelen in dit onderzoek een rol in de selectie van teksten, de codering, thematisering en het identificeren 

van floating signifiers, nodale punten, master signifiers en hegemonische interventies. Dit vergroot de 

kans op verschillende onderzoeksuitkomsten wanneer het onderzoek gerepliceerd wordt (Van den Berg, 

2004).  

Het is echter wel mogelijk om de disoursanalyse zo gestructureerd mogelijk uit te voeren en transparant 

mogelijk te beschrijven zodat de repliceerbaarheid en daarmee de betrouwbaarheid van het onderzoek 

toeneemt, zoals Jørgensen en Phillips (2002) aanraden. Thematische analyse is toegevoegd aan het 

stappenplan van Walton en Boon (2014) om de teksten gestructureerd te kunnen coderen en te vertalen 

naar thema’s. Zo wordt transparanter hoe de floating signifiers, nodale punten en master signifiers 

geïdentificeerd zijn vanuit de thema’s en indicatoren. De genoemde criteria op basis waarvan de teksten 

zijn geselecteerd dragen eveneens bij aan een gestructureerde en transparante methode.  
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Onderzoek is valide als de verzamelde data meet wat beoogd is (De Vaus, 2001), hetgeen voor dit 

onderzoek betekent dat de verzamelde teksten iets zouden moeten zeggen over de al dan niet 

normaliserende subjectpositie van arbeidsbeperkten. Volgens Jørgensen en Phillips is het classificeren 

van discoursanalytisch onderzoek als zijnde valide echter problematisch, aangezien betrouwbaarheid en 

validiteit berusten op een positivistisch wereldbeeld. Dit wil zeggen dat de positivistische ontologie 

berust op de aanname dat de wereld kenbaar is door hier kennis over te verzamelen. Deze kennis bestaat 

uit feiten die eenduidig zijn. Deze aanname staat echter haaks op het sociaal-constructionisme waarin 

de wereld niet bestaat uit feiten, maar uit interpretaties (Gee, 2005). Zo is normalisatie zelf een begrip 

dat helpt om de wereld te begrijpen en is het geen meetbaar, neutraal concept. Dit geldt evenzeer voor 

‘arbeidsbeperkten’. Het beoordelen van een discoursanalyse aan de hand van een positivistische 

invulling van validiteit achten de auteurs daarom onmogelijk.  

Toch is het beoordelen van de kwaliteit van discoursanalytisch onderzoek wel degelijk belangrijk om 

iets zinnigs te kunnen zeggen over de inhoudelijke constructie van de sociale werkelijkheid of de wijze 

waarop dat plaatsvindt. Anders zou een discoursanalyse weinig wetenschappelijke waarde hebben. 

Vanwege de invloed van de onderzoeker op de selectie van teksten, de codering, thematisering en het 

identificeren van floating signifiers, nodale punten, master signifiers en hegemonische interventies is 

het belangrijk dat de onderzoeker zijn eigen opvattingen benoemt en hierop reflecteert. Dit om te 

voorkomen dat zijn eigen opvattingen de resultaten en conclusie te veel beïnvloeden zodat het onderzoek 

minder valide is. Om hieraan te voldoen bevat bijlage 4 een korte reflectie op mijn positie ten opzichte 

van het onderzoeksonderwerp.  
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Hoofdstuk 4. Data en context 
 

Dit hoofdstuk bevat een bespreking van de data afgeleid uit de verzamelde teksten waarop de data-

analyse in het volgende hoofdstuk is gebaseerd. Alvorens het chronologische overzicht van 

gebeurtenissen en de reacties daarop in de periode tijdens de totstandkoming van de Participatiewet te 

presenteren, volgt eerst een beschrijving van macro-ontwikkelingen die hieraan voorafgingen. Elk 

discours heeft een context waaraan het zich aanpast en dat veranderingen veroorzaakt (Jørgensen & 

Phillips, 2002). In overeenstemming met de discourstheorie om een aantal gebeurtenissen te noemen die 

de komst van de Participatiewet helpen duiden en de daarbij behorende mogelijkheid om een 

gesedimenteerd discours te laten plaatsmaken voor nieuwe betekenisgeving. Deze gebeurtenissen 

dragen bij aan het ontstaan van dislocaties die een gesedimenteerd discours ondermijnen, zoals blijkt uit 

de hiernavolgende beschrijving van de ontwikkelingen in het sociale zekerheidsdomein (4.1) en het 

gehandicaptendomein (4.2).  

4.1 Ontwikkelingen vanaf 1990 in het sociale zekerheidsdomein: van compensatie naar 

participatie 

Om te begrijpen hoe het sociale zekerheidsdomein veranderde, is het nodig om eerst kort een beeld te 

schetsen van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat en de bijbehorende waarden en idealen alvorens 

de nieuwe situatie te beschrijven. Vanaf eind 19e eeuw ontstond de opvatting dat de overheid niet slechts 

een nachtwakersstaat zou moeten zijn met taken die de markt niet vervulde (zoals dijkbewaking en 

defensie), maar dat het realiseren van welvaart en welzijn eveneens tot het overheidstakenpakket 

behoorde (Vrooman et al., 2012). De opbouw van collectieve zorg-, onderwijs- en sociale 

zekerheidsvoorzieningen na de Tweede Wereldoorlog betekende meer overheidsinterventie in het 

dagelijks leven van burgers. Deze uitbreiding van overheidstaken kende zowel een sociale als 

economische oorzaak. De vier functies van de verzorgingsstaat die de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR, 2006) noemt, kunnen als de sociale fundamenten aangemerkt worden: het 

verzekeren, verzorgen, verheffen en verbinden van mensen. Gebaseerd op het beeld van de arbeider die 

economisch, sociaal en cultureel kapitaal miste, zou deze door sociale voorzieningen in bepaalde mate 

verzekerd zijn tegen inkomensverlies. Daarnaast zou de verzorgingsstaat mensen door onderwijs 

mogelijkheden geven om zich te kunnen ontplooien waardoor zij hun leven zin konden geven en zich 

zo konden verheffen. Mensen met fysieke of cognitieve beperkingen werden verzorgd en de collectieve 

voorzieningen zou de verbinding tussen groepen burgers vergroten door de onderlinge, zij het vrij 

abstracte solidariteit die de verzorgingsstaat kenmerkte (Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid, 2006). De economische redenen voor het ontstaan van de verzorgingsstaat corrigeren 

marktonvolkomenheden hetgeen tot meer collectieve welvaart leidt, zoals Vrooman et al. (2012) 

schrijven. Burgers zijn immers gezonder en hoger opgeleid zodat hun productiviteit toeneemt en dure 

maatschappelijke problemen als criminaliteit en stakingen worden voorkomen. Bovendien fungeren 
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collectieve voorzieningen als vangnet zodat burgers meer risico durven te nemen en hun productieve 

vermogen optimaal benutten (Vrooman et al., 2012).  

Vanaf de jaren ’90 drong in overheidskringen het besef door dat een “drastische koerswijziging nodig 

was om de verzorgingsstaat niet aan het eigen ‘succes’ ten onder te laten gaan” (Jehoel-Gijsbers, 2007, 

p. 17). Van de drie pijlers van het sociale zekerheidsstelsel – preventie, compensatie en re-integratie – 

had compensatie de meeste prioriteit gekregen wat vertaald werd als het tijdig en juist betalen van de 

uitkeringen. Behalve dat dit leidde tot hoge uitgaven aan de sociale zekerheid, betekende het eveneens 

dat mensen geen prikkels ervaarden om weer aan het werk te gaan zodat Nederland in 1991 900.000 

arbeidsongeschikten kende (Jehoel-Gijsbers, 2007). Om dit tij te keren en preventie en re-integratie tot 

de dominante pijlers te maken, deed premier Lubbers in 1990 de uitspraak ‘Nederland is ziek’. Hij stelde 

zo enerzijds de diagnose dat te veel Nederlanders een beroep deden op collectieve voorzieningen zoals 

een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Anderzijds impliceerde deze uitspraak wat de oplossing voor 

het gestelde probleem zou zijn: beleidsmaatregelen treffen om de arbeidsparticipatie te bevorderen 

(Jehoel-Gijsbers, 2007). De daaropvolgende kabinetten bleven op deze ingeslagen weg om Nederland 

van een “uitkeringsfabriek” (2007, p. 17) in een “participatiemaatschappij” (2011, p. 9) te veranderen, 

wat bijvoorbeeld is af te lezen aan de kabinetsmotto’s ‘Werk, werk, en nog eens werk’ (Kok I, 1994-

1998) en ‘Meedoen, meer werk, minder regels’ (Balkenende II en III, 2003-2007). Ook de internationale 

economische organisatie OECD (Organisation for Economical Co-operation and Development) liet in 

opeenvolgende rapporten weten dat het voor een gezonde Nederlandse economie van belang is dat de 

sociale zekerheidsuitgaven zouden afnemen, met name de arbeidsongeschiktheidsregelingen (OECD, 

2002; 2003; 2004). De koerswijziging die getypeerd kan worden als ‘van compensatie naar participatie’ 

bracht nieuwe wetgeving voort die zich middels financiële prikkels in eerste instantie vooral richtte op 

het terugdringen van ziekteverzuim en langdurige werklozen. Volgens Jehoel-Gijsbers (2007) leken de 

hervormingen van de verzorgingsstaat in 2006 ten einde met de invoering van de WIA (Wet werk en 

inkomen naar arbeidsvermogen). 

In 2007 bleek echter dat het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en het ziekteverzuim wel waren 

teruggedrongen, maar dat de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking verder was afgenomen 

(Jehoel-Gijsbers, 2010). Hierop volgden voorbereidingen voor beleidsmaatregelen om ook deze groep 

te activeren, zoals het adviesrapport van de commissie Fundamentele herbezinning Wsw (ook wel de 

‘commissie De Vries’ genoemd) (2008) in opdracht van het ministerie van SZW. In tegenstelling tot 

wat de naam van de commissie doet vermoeden, betreft het advies niet alleen de Wsw’ers, maar de 

“meest kwetsbare doelgroep” (Cedris, 2008, p. 4) die onvoldoende productief [is] om het minimumloon 

te verdienen en die om te kunnen werken zijn aangewezen op langdurige ondersteuning” (Commissie 

Fundamentele herbezinning Wsw, 2008, p. 7). Om een toename van arbeidsparticipatie van deze groep 

te realiseren, zouden alle bestaande regelingen tot een gelijke mate van begeleiding en beloning moeten 

leiden, zodat iedereen evenveel kans op werk heeft. Bovendien pleitte de commissie ervoor om 
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arbeidsbeperkten zoveel mogelijk te laten werken bij reguliere werkgevers. Het kabinet Rutte I 

(gevormd door de VVD, het CDA en met gedoogsteun van de PVV) vertaalde vervolgens het advies 

naar de Wet werken naar vermogen (Wwnv), die één regeling voor de “onderkant van de arbeidsmarkt” 

(Regeerakkoord VVD-CDA, 2010) nastreefde. Voordat de Wwnv het hele wetstraject had doorlopen, 

viel het kabinet Rutte I. Intussen was per januari 2010 een herziene Wajong-regeling van kracht die 

specifiek een hogere arbeidsparticipatie van jonggehandicapten tot doel had. Volgens Boele (2018) 

veranderde met deze nieuwe Wajong het recht op compensatie in het recht op baanondersteuning. Na 

de regelingen voor de langdurig werklozen en arbeidsongeschikten te hebben hervormd in de laatste 

twee decennia, stonden nu de regelingen voor mensen met een beperking op de agenda van het volgende 

kabinet.  

4.2 Ontwikkelingen rondom mensen met een beperking: van moreel, medisch en sociaal 

model naar kwetsbaarheid  

In de Participatiewet komt de beschreven hervorming van de sociale zekerheid samen met het denken 

over mensen met een (arbeids)beperking, aangezien deze wet de sociale voorzieningen van deze groep 

mensen betreft. Ontwikkelingen in de perceptie van mensen met een beperking zijn te duiden aan de 

hand van vier modellen die als discours gezien kunnen worden. In de wetenschappelijke literatuur 

volgden deze modellen elkaar op, maar in het maatschappelijk debat zijn alle modellen nog altijd 

zichtbaar, zij het wellicht minder dominant dan voorheen (Hoppe et al., 2011).  

Tot de Verlichting heerste het morele model waarin ziekte en beperking een straf van God was als gevolg 

van een misstap (Hoppe et al., 2011). Behalve boete doen kon de zieke of beperkte mens niets 

veranderen aan zijn situatie. Met de opkomst van de geneeskunde als wetenschap ontstond het medisch 

model dat beperking definieerde als een lichamelijk of geestelijk probleem dat medisch opgelost kan 

worden zodat het individu volledig kan functioneren (Haegele & Hodge, 2016). Aangezien de beperking 

een eigenschap is van het individu en deze eigenschap een medische functiebeperking is, kan een 

beperking door medische behandelingen worden behandeld (Hoppe et al., 2011). Een handicap hebben 

staat gelijk aan ziek zijn zodat gehandicapten geconstrueerd worden als ‘patiënten’ (Bingham et al., 

2013). Niet-gehandicapten zijn in dit model de norm waaraan gehandicapten worden afgemeten, 

waardoor hun identiteit bepaald is door hun handicap (Haegele & Hodge, 2016).  

Als reactie op het medisch model ontstond vanaf de jaren ’60 de normaliseringsbeweging die uiteenvalt 

in verschillende discoursen. Het concept normalisering stelt dat elk gehandicapt individu een materieel 

normaal leven moet kunnen leiden op het gebied van huisvesting, onderwijs, een baan en vrije tijd 

(Bank-Mikkelsen, 1980, zoals geciteerd in Żółkowska, 2016, p. 218). Wolfensberger (1980, zoals 

geciteerd in Żółkowska, 2016, p. 218) voegde hieraan toe dat niet alleen de materiële levenscondities 

voor gehandicapten en niet-gehandicapten gelijk zouden moeten zijn, maar dat gehandicapten ook 

hetzelfde maatschappelijk succes, sociale contacten en sociale integratie moeten ervaren. Om deze 
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geaccepteerde immateriële sociale positie te verwerven hebben gehandicapten een rol nodig die binnen 

de maatschappelijke cultuur waardering krijgt. Zij die een sociaal gewaardeerde rol vervullen beziet de 

samenleving namelijk als waardevol en zij ontvangen daarom onder meer respect, de mogelijkheid tot 

participatie en financiële onafhankelijkheid (Żółkowska, 2016). Kortweg, de gehandicapte past zich 

door het aannemen van een sociaal gewaardeerde rol aan de dominante cultuur aan om mee te kunnen 

tellen.  

Normalisering legde beperking echter nog teveel uit als een individuele eigenschap zoals in het medisch 

model gebeurde, luidde de kritiek midden jaren ’70. Daarop ontstond het sociale model waarin niet 

langer de fysieke of psychische functiestoornissen mensen beperkten, maar de sociale context iemand 

beperkt maakt (Hoppe et al., 2011). Zoals Van Wijnen het verwoordt: “Men wordt niet gehandicapt 

geboren, maar gehandicapt gemaakt” (1996, p. 33, zoals geciteerd in Hoppe et al., 2011). Het hebben 

van een functiebeperking leidt niet vanzelfsprekend tot onbekwaamheid of onvermogen, maar dit is 

afhankelijk van de betekenis die de maatschappij hieraan geeft (Blustein, 2012). Het sociaal model 

bekritiseert zo de constructie van gehandicapten die van het medisch model uitgaat, door te stellen dat 

gehandicapten zich niet moeten laten wegzetten als ‘gemankeerde’ mensen, maar als onderdrukten door 

de sociale context (Brittain, 2004). De maatschappelijke omgang met beperkingen is daarom de kern 

van te voeren beleid, waarin de steun voor het individu centraal staat, bijvoorbeeld door de fysieke 

omgeving aan te passen. Tegelijk is activisme nodig om gelijke rechten te realiseren voor mensen met 

een beperking, zodat zij een onafhankelijk en autonoom leven kunnen leiden waarin zij hun eigen keuzes 

maken (Jolly, 2009). Om participatie te faciliteren is overheidsbeleid nodig dat de barrières opheft die 

deelname beletten, zoals het ‘ontmenselijken’ van gehandicapten door hen als passieve ontvangers van 

zorg te zien (Jolly, 2015). Het sociaal model doet samen met de disability movement dan ook een appèl 

op de verantwoordelijkheid van overheden om structurele emancipatie van gehandicapten te realiseren 

door beleid te voeren dat actieve, zelfstandige gehandicapten mogelijk maakt.  

Kritiek op het sociale model heeft geleid tot nieuwe modellen, waaronder de “vulnerability approach” 

van Lid (2015) dat alle mensen in al hun pluraliteit verenigt in hun inherente kwetsbaarheid. In het 

sociale model is te weinig aandacht voor het lichaam en de ongemakken die bij een beperking horen, 

aangezien het stelt dat als de samenleving geen barrières zou opwerpen, er geen beperking meer zou 

bestaan. Door beperking breder te definiëren, namelijk als kwetsbaarheid, vallen zowel mensen met een 

functiebeperking hieronder als alle anderen. Deze kwetsbaarheid impliceert dat een mens afhankelijk is 

van anderen door pech en leed dat hem overkomt en door zijn onbekwaamheden (Creamer, 2009, zoals 

geciteerd in Lid, 2015). Kwetsbaarheid is een kenmerk van de menselijke conditie zodat iedereen 

hiermee te maken heeft. Beperkingen zijn zo genormaliseerd (Garland-Thomson, 2012).  
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4.3 Sleuteldocument 

Na de macro-ontwikkelingen waaruit de P-wet voortkomt, volgen nu meer micro-ontwikkelingen in de 

periode 29 oktober 2012 tot 1 juli 2014 waarin de wet tot stand kwam. Ingedeeld in vijf perioden is dit 

wetsproces beschreven waarin met behulp van citaten de posities van de actoren inzichtelijk zijn 

gemaakt.  

OKTOBER 2012  TOT MAART 2013:  PRESENTATIE REGEERAKKOORD RUTTE II EN 

CONTOURENBRIEF  

Op 29 oktober 2012 presenteren VVD en PvdA in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ de Participatiewet 

die de Wwnv zal vervangen en in zal gaan per 1 januari 2014. In de eerste paragraaf van het akkoord 

leggen beide partijen uit waar de titel op gebaseerd is: het verenigen van twee werelden waarin de één 

de overheid niet in de weg wil laten lopen en de ander niet wil dat de overheid mensen in de steek laat. 

Daarbij hanteert het kabinet het volgende uitgangspunt: 

“ieder mens [is] allereerst zelf verantwoordelijk voor succes in het leven en de mogelijkheden daartoe 

willen wij zo groot mogelijk maken. Maar nooit zullen wij de ogen sluiten voor de mensen die het 

zonder extra zetje in de rug niet kunnen redden” (Regeerakkoord, 2012, p. 1). 

PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft tot taak de 

wet nader uit te werken en in te voeren. Daartoe stelt zij op 21 december 2012 een contourenbrief 

(Kabinet Rutte II, december 2012) op met de eerste specificaties van de P-wet. Tevens legt Klijnsma in 

de brief uit wat de filosofie van het wetsvoorstel is, namelijk:  

- “Meedoen is belangrijk. […] Mensen die nu nog aan de kant staan, moeten meer kansen krijgen 

om mee te doen en waar mogelijk zelf in hun levensonderhoud te voorzien” (p. 1). De P-wet 

maakt een einde aan versnipperde regelgeving zodat mensen die nu nog aan de kant staan via 

één regeling meer kansen krijgen om te participeren.  

- Daarnaast is het samenvoegen van verschillende regelingen voor mensen aan de onderkant van 

de arbeidsmarkt de oplossing voor het sociale zekerheidsstelsel dat “op termijn onbetaalbaar 

[is]. Te veel mensen die kunnen werken ontvangen een uitkering, of werken in een beschutte 

werkomgeving, terwijl ze ook bij een reguliere werkgever aan de slag zouden kunnen” (p. 3). 

De staatssecretaris sluit de brief af door nogmaals te benoemen dat de betaalbaarheid van het 

sociale zekerheidsstelsel onder druk staat en dat, “willen wij in de toekomst bescherming blijven 

bieden aan de mensen die het echt nodig hebben, we nu scherpe keuzes [moeten] maken” (p. 6). 

Om de “arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten” (p. 4) te stimuleren, is een cultuuromslag nodig 

“bij werkgevers, werknemers en mensen uit de doelgroep zelf, zodat het normaal wordt dat ook mensen 

met een arbeidsbeperking werkzaam zijn bij bedrijven. […] Want zij willen, als ieder ander, ook het 

beste uit zichzelf halen” (p. 4). Klijnsma noemt verder dat er maatschappelijk draagvlak is voor één 
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regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt en voor arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten bij een 

reguliere werkgever (Kabinet Rutte II, december 2012), onder meer door de Commissie De Vries, de 

VNG en individuele gemeenten. Om dit draagvlak te behouden wil Klijnsma bij de nadere uitwerking 

van het voorstel andere betrokken partijen nauw betrekken, zoals de arbeidsbeperkten zelf, de VNG, 

Divosa, Cedris en de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) (Kabinet Rutte II, 

december 2012).   

Aangezien het kabinet de wijzigingen zo snel mogelijk wil invoeren, zal het kabinet niet een nieuwe wet 

opstellen. In plaats daarvan zal met een nota van wijziging de Wwnv worden gewijzigd in de 

Participatiewet (Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer, januari 

2013). De P-wet zal bestaan uit de volgende elementen om de arbeidsdeelname te vergroten: 

- Eén regeling voor alle mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt; 

- Via een decentralisatie zijn gemeenten verantwoordelijk voor het begeleiden van 

arbeidsbeperkten naar (regulier) werk, in plaats van het UWV. Hiervoor hebben zij instrumenten 

als jobcoaching en loondispensatie. Gemeenten zullen tevens de aanvragen voor beschut werk 

en een Wajong-uitkering beoordelen en mensen beoordelen op arbeidsvermogen.  

- De instroom in de WSW stopt. Mensen die nu in een sw-bedrijf werken behouden hun baan, 

salaris en recht op pensioen. Dit komt neer op het behoud van 30.000 van de ongeveer 100.000 

werkplekken in de SW-sector. Gemeenten krijgen de taak om 30.000 beschutte werkplekken te 

creëren voor mensen die niet bij een reguliere werkgever kunnen werken vanwege dermate grote 

aanpassingen aan de werkplek of veel begeleiding dat dit niet van een reguliere werkgever 

gevraagd kan worden. Gemeenten hebben beleidsvrijheid om te bepalen hoe zij deze 30.000 

plekken zullen realiseren.  

- Sw-bedrijven krijgen minder middelen zodat zij een “efficiencyverbetering” (Kabinet Rutte II, 

december 2012, p.4) kunnen realiseren; 

- Er komt een quotumregeling als stok achter de deur voor werkgevers om reguliere banen te 

creëren voor arbeidsbeperkten; het werknemersbestand van bedrijven met meer dan 25 

werknemers moet uit 5 procent arbeidsbeperkten bestaan. Dit komt neer op de creatie van 

100.000 arbeidsplaatsen. Voor organisaties die hier niet aan voldoen, heeft dit financiële 

consequenties.  

- Nieuwe jonggehandicapten worden beoordeeld of zij over arbeidsvermogen beschikken en 

alleen zij die dit duurzaam niet hebben, ontvangen een Wajong-uitkering. Het huidige bestand 

Wajongers wordt niet herkeurd en hun uitkering zal dalen.  

De reacties van belanghebbenden op de aankondiging van de P-wet in het regeerakkoord en in de 

contourenbrief zijn zowel positief als negatief. Achter de door het kabinet gewenste arbeidsparticipatie 

bij een reguliere werkgever door mensen met een beperking schaart vrijwel iedereen zich, hetzij met 
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verschillende argumenten. “De persoon in kwestie verwerft een inkomen en doet iets met z’n 

vaardigheden”, stelt een beleidsmedewerker van Ieder(in) (Smilde, 2013). Dit vergroot de kans op 

“groei, ontwikkeling en zelfvertrouwen”, aldus D66 in de kamercommissie (Vaste Kamercommissie 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer, november 2012, p. 13). Daarnaast nemen door het 

verwerven van een eigen inkomen en een betere gezondheid de zorgkosten en uitkeringsuitgaven af die 

de samenleving betaalt, aldus CU-lid Schouten (Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid Tweede Kamer, januari 2013), wederom de beleidsmedewerker van Ieder(in) (Smilde, 

2013) en Divosa-voorzitter Paas (Jonker, 2013). Een ander gehoord argument is: “Het is toch normaal? 

Mensen met een handicap horen bij de samenleving. Waarom zouden ze dan niet bij gewone bedrijven 

horen?" (Ieder(in) zoals geciteerd in Smilde, 2013). Het kunnen werken bij een reguliere werkgever 

draagt bovendien bij aan meer eigen regie van mensen vindt GroenLinks in de kamercommissie: 

“Ongeacht je beperking moet je je leven kunnen leiden zoals jij dat wilt” (Vaste Kamercommissie 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer, november 2012, p. 16).  

Het streven naar één regeling voor de “onderkant van de arbeidsmarkt” kan op bijval rekenen, 

waarachter naast het genoemde financiële en inclusieve arbeidsmarktmotief van het kabinet diverse 

redeneringen schuilgaan. Zo biedt het volgens D66, CDA, GroenLinks en CU (Vaste Kamercommissie 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer, januari 2013) betere kansen op een baan voor 

mensen in deze doelgroep en heft het volgens Cedris-directeur Van Bennekom en Divosa-voorzitter 

Paas (2012) schotten en daarmee concurrentie op tussen mensen met een arbeidsbeperking. Tevens 

geven de bijbehorende decentralisaties gemeenten de mogelijkheid om door de toegenomen 

beleidsvrijheid maatwerk te kunnen leveren en zo de burger meer centraal te stellen in hun handelen 

(VNG, 2013a).  

Naast de instemming met de door het kabinet ingeslagen richting van één regeling waarin creatie van 

reguliere banen centraal staat voor mensen met een beperking, is er echter onenigheid tussen 

belanghebbenden over de nadere invulling daarvan. Op de voorgestelde quotumregeling reageren 

werkgeversorganisatie VNO-NCW (2012), cliëntenorganisatie Ieder(in) (zoals geciteerd in Smilde, 

2013) en leden van de PVV, CDA, CU en SGP (Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid Tweede Kamer november 2012; januari 2013) negatief. Het zou stigmatiserend 

werken en bureaucratisch zijn en bovendien zet het werkgevers onder druk. Het is beter dat “directies 

en werknemers er echt achter staan als ze een arbeidsgehandicapte aannemen”, aldus Ieder(in) (zoals 

geciteerd in Smilde, 2013). Daarnaast zou het tot “verdringing van reguliere arbeidskrachten” (Vaste 

Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer, januari 2013, p. 7) kunnen leiden, 

aldus het CDA in de kamercommissie. Tegelijk zijn de SP, GroenLinks, PvdA en D66 voor de 

quotumregeling, omdat zonder stok achter de deur werkgevers hun “maatschappelijke 

verantwoordelijkheid” (Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer, 

november 2012, p. 5) niet nemen, zoals de PvdA het noemt.  
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Over het afsluiten van de instroom in sw-bedrijven zijn SP, PVV, GroenLinks, D66 en CU ontevreden, 

omdat “er in de maatschappij mensen zijn die niet makkelijk kunnen doorstromen naar de reguliere 

arbeidsmarkt” (Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer, november 

2012, p. 4). Hieraan gerelateerd is de vraag of arbeidsbeperkten onder het wettelijk minimumloon 

(WML) betaald mogen worden door werkgevers, of zij nu bij een sw-bedrijf (blijven) werken, bij een 

beschutte of reguliere werkplek. Dit is voor de SP bij monde van het commissielid Karabulut “wellicht 

het meest onbegrijpelijke, onacceptabele en asociale punt” (Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid Tweede Kamer, november 2012, p. 2). Samen met CU en PVV stelt de SP dat 

“mensen met een arbeidsbeperking […] dezelfde rechten behoren te hebben als mensen zonder 

beperking. Wij streven naar een inclusieve samenleving, waarbij gelijk werk en gelijk loon voor iedereen 

zijn weggelegd” (Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer, januari 

2013, p. 2). Krijgen arbeidsbeperkten minder betaald, dan is sprake van “loondiscriminatie” (Vaste 

Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer, november 2012, p.2). Loon onder 

WML-niveau impliceert dat iemand geen volwaardige werknemer is aldus CU-lid Schouten. Daarom 

zouden gemeenten over het instrument loonkostensubsidie5 moeten beschikken. De VVD (Vaste 

Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer, januari 2013) vindt echter dat het 

betalen van 100 procent van het WML aan mensen met verminderd arbeidsvermogen en daarmee minder 

arbeidsproductiviteit niet noodzakelijk, aangezien het creëren van zoveel mogelijk banen voor 

arbeidsbeperkten belangrijker is dan de hoogte van het loon. Hier past het instrument loondispensatie6 

bij. Andere partijen als het CDA en SGP twijfelen of zij loonkostensubsidie of loondispensatie voorstaan 

(Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer, januari 2013).  

VNG (2013a) Cedris en Divosa schrijven via hun voorzitters Van Bennekom en Paas (2012) in brieven 

aan de vaste kamercommissie dat zij de beloofde beleidsvrijheid voor gemeenten waarderen, omdat 

“gemeenten de te decentraliseren taken alleen [kunnen] waarmaken als sprake is van een échte 

overdracht van taken die het de gemeenten mogelijk maakt om zelf op lokaal niveau, dicht bij de burgers 

arrangementen op maat te creëren” (VNG, 2013a, p. 3). VVD, D66 en CDA steunen de toenemende 

beleidsvrijheid eveneens (Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer 

november 2012; januari 2013). De SP maakt zich samen met GroenLinks, CU en SGP echter grote 

zorgen over het ontbreken van een verplichting voor gemeenten om beschutte werkplekken te realiseren 

en wil dit in de wet vastleggen (Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede 

Kamer, januari 2013).  

                                                           
5 Bij loonkostensubsidie betaalt de werkgever het CAO-loon aan de werknemer. De werkgever ontvangt van de 

gemeente het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en maximaal 70 procent van het WML. Het 

verschil tussen WML en CAO-loon betaalt de werkgever zelf. 
6 Loondispensatie impliceert dat een werknemer loon ontvangt dat bestaat uit zijn loonwaarde aangevuld tot aan 

het wettelijk minimumloon (WML). Deze aanvulling betaalt de gemeente aan de werkgever. 



Normalisatie van arbeidsbeperkten 

Judith Jansen Vrije Universiteit 41 

 

Daarnaast uiten Van Bennekom en Paas (2012) en de VNG (2013a) hun zorgen over de financiële kaders 

van de wet. Zoals Paas en Van Bennekom zeggen: “De Participatiewet kan niet zonder een volwassen 

participatiebudget waarmee voor mensen met beperkingen begeleiding naar werk en zelfredzaamheid 

mogelijk wordt gemaakt” (2012, p. 1). De korting op financiële middelen die gemeenten krijgen om de 

P-wet uit te voeren in combinatie met de toegenomen taken zou tot financiële risico’s leiden en de 

haalbaarheid negatief beïnvloeden. Over deze bezuiniging maken ook leden van de kamercommissie 

zich zorgen afkomstig uit de partijen GroenLinks, CDA, D66, CU en SGP (Vaste Kamercommissie 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer november 2012; januari 2013). 

APRIL 2013  TOT JUNI 2013:  SOCIAAL AKKOORD LEIDT TOT INGRIJPENDE WIJZIGINGEN 

Zoals aangekondigd in het regeerakkoord en in de contourenbrief begint in het voorjaar van 2013 het 

sociaal overleg tussen het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de 

Stichting van de Arbeid (STAR7). De betrokken partijen sluiten op 11 april 2013 een sociaal akkoord 

(Stichting van de Arbeid, 2013) waar zij hun afspraken in vastleggen. De brief van het kabinet namens 

SZW-bewindslieden Asscher en Klijnsma (Kabinet Rutte II, april 2013) is vervolgens leidend in de 

verdere uitwerking van de P-wet (Divosa, 2013). De sociale partners en het kabinet hebben de plannen 

voor de P-wet dusdanig aangepast dat Klijnsma het wetsvoorstel terugroept van de Raad van State waar 

het inmiddels ter advisering is ingediend. De veranderingen ten opzichte van het regeerakkoord zijn: 

1) De ingangsdatum van de P-wet wordt met een jaar opgeschoven naar 1 januari 2015; 

2) Niet gemeenten, maar 35 Werkbedrijven gevormd uit de huidige sw-bedrijven waarin 

gemeenten en sociale partners samenwerken, begeleiden arbeidsbeperkten naar werk bij een al 

dan niet reguliere werkgever. Werkbedrijven creëren beschutte werkplekken in plaats van 

gemeenten; 

3) Mogelijk worden niet gemeenten, maar de centrale instelling UWV verantwoordelijk voor het 

bepalen van arbeidsvermogen en de behoefte aan begeleiding, want “keuring door één instantie 

heeft meer eenduidigheid, meer transparantie en minder ontwijkgedrag tot gevolg” (Stichting 

van de Arbeid, 2013, p. 14). Het kabinet treedt hierover in overleg met de VNG (Kabinet Rutte 

II, april 2013); 

4) Huidige Wajongers worden toch herkeurd op arbeidsvermogen (door UWV); 

5) Er is gekozen voor het instrument loonkostensubsidie om werkgevers te stimuleren mensen met 

een beperking in dienst te nemen.  

6) Werkgevers committeren zich middels een ‘banenafspraak’ aan het realiseren van 125.000 

garantiebanen voor arbeidsbeperkten, waarvan 25.000 banen voor rekening van de overheid 

                                                           
7 Werkgeversorganisaties die zijn vertegenwoordigd in de STAR zijn: VNO-NCW, MKB-Nederland, Land- en 

Tuinbouworganisatie Nederland. Vakbonden FNV, CNV en VCP vormen de werknemersorganisaties (Stichting 

van de Arbeid, 2018).  
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komen. Het quotum blijft een stok achter de deur om de gewenste banengroei te stimuleren, 

maar zal na overleg met sociale partners ingaan vanaf 2017 in plaats van 2015.  

7) Binnen de groep mensen met een beperking worden vier groepen onderscheiden:  

a) mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen8 hebben. Zij krijgen een Wajong-uitkering van 

75 procent van het WML; 

b) mensen die gedeeltelijk inzetbaar zijn, maar veel ondersteuning nodig hebben en niet (zonder 

meer) bij een reguliere werkgever terecht kunnen. Zij krijgen de indicatie ‘beschut werk’ en 

worden beloond conform de gemeente-cao;  

c) mensen die gedeeltelijk inzetbaar zijn bij reguliere werkgevers. Zij krijgen de indicatie 

‘garantiebaan’ waarvoor zij conform de cao-loon ontvangen; 

d) mensen die weliswaar gedeeltelijk inzetbaar zijn bij reguliere werkgevers, maar nog geen 

werk hebben gevonden. Zij krijgen de indicatie ‘garantiebaan’ en ontvangen een uitkering van 

70 procent van het WML totdat zij een baan hebben gevonden.  

Deze indeling in groepen is nodig vanwege de banenafspraak die is gemaakt. Mensen in de 

groepen 3 en 4 komen voor deze garantiebanen in aanmerking, waardoor een (her)keuring nodig 

is van huidige Wajongers, WSW’ers op de wachtlijst voor een sw-bedrijf en nieuwe instromers 

(Kabinet Rutte II, april 2013; Stichting van de Arbeid, 2013).  

De sociale partners begeleiden hun hervormingsvoorstellen voor de sociale zekerheid van 

arbeidsbeperkten als volgt:  

“In de eerste plaats [is het minder verstrekken van een levenslange uitkering op minimumniveau] in 

het belang van deze werknemers. Werken biedt (meer) zelfstandigheid, geeft een gevoel van 

eigenwaarde en brengt een sociaal netwerk met zich mee. Maar ook vanuit economisch oogpunt is het 

van belang dat mensen met een functiebeperking - met ondersteuning - kunnen werken. Waarbij 

opgemerkt moet worden dat de kosten van begeleiding en ondersteuning een ‘return on investment’ 

hebben door lagere uitkeringslasten” (Stichting van de Arbeid, 2013, p. 13). 

Het kabinet motiveert de afspraken vanuit de “zo noodzakelijke economische groei” waarvoor een 

“sterke en eerlijke arbeidsmarkt” nodig is (Kabinet Rutte II, april 2013).  

Een ontevreden stem die klinkt nadat het sociaal akkoord is gesloten, is van de gemeenten middels de 

VNG en Divosa. Wat betreft het proces voelen zij zich gepasseerd door het kabinet, omdat zij niet bij 

het sociaal overleg aanwezig waren terwijl het juist de gemeenten zijn die de financiële en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen dragen bij de uitvoering van de P-wet, aldus Divosa-

voorzitter Paas (Dobber, 2013a) en VNG-bestuurder Hamming (Limburg, 2013) in interviews. Wat 

                                                           
8 Arbeidsvermogen wordt uitgedrukt in de loonwaarde die iemand heeft ten opzichte van het WML (Vragen, 

september 2013). Hoeveel procent loonwaarde iemand minimaal moet hebben om arbeidsvermogen te hebben, 

werd bij de beantwoording van de schriftelijke vragen nog nader uitgewerkt door het kabinet Rutte II in een 

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). 
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betreft de inhoudelijke afspraken in het sociaal akkoord, stuit de wens van de sociale partners om de 

indicatiestelling centraal uit te voeren gemeenten tegen de borst. “De toonzetting van het sociaal akkoord 

[is] een terugkeer naar centralisatie” waardoor het UWV een grotere rol krijgt en gemeenten een 

kleinere, stellen Divosa-leden (2013, p. 2). De VNG (2013b) eist in een 13-puntenplan dat de landelijke 

indicatiestelling van tafel gaat, “gemeenten organiseren dat zelf, dan wel in regionaal verband” (p. 1). 

In het plenair debat over het sociaal akkoord spreekt alleen de CU uit dat gemeenten beleidsvrijheid 

nodig hebben (Handelingen 2012-2013, nr. 76, item 6). Het UWV spreekt bij monde van voorzitter van 

de raad van bestuur Bruins daarentegen juist uit dat zij graag de landelijke indicatiestelling zouden 

verrichten en vooral de huidige en nieuwe Wajongers niet willen overdragen aan gemeenten vanwege 

hun ervaring en expertise met deze doelgroep (Dobber, 2013b). Ook cliëntenorganisaties Platform VG 

en de CG-Raad (2013) zijn positief over de uitvoering van de keuring en toegangstoets “door een 

onafhankelijk orgaan […] en niet door gemeenten” (p. 5).  

Gemeenten noemen dat de beloofde ene regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt is losgelaten 

door het kabinet: “In het akkoord scheppen sociale partners 'een eilandje voor arbeidsgehandicapten'”, 

zegt Divosa-voorzitter Paas (Dobber, 2013a). Mensen met een arbeidsbeperking die nu in de Wajong of 

WSW zitten krijgen voorrang op anderen zonder beperking maar evengoed met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat concurrentie tussen groepen, denken Divosa (Dobber, 2013a) en VNG 

(2013b; 2013c).  

Over de banenafspraak zijn de meningen verdeeld. Cliëntenorganisaties CG-Raad en Platform VG 

(2013) verwachten dat de banenafspraak effectiever zal zijn dan de quotumregeling. PvdA en VVD 

verdedigen in het plenair debat de garantiebanen en krijgen steun van SGP en CU, terwijl de SP en met 

name GroenLinks zich hard maken voor herstel van het quotum. De banenafspraak is nu “een 

vrijblijvende afspraak tussen werkgevers en werknemers” (Tweede Kamer plenair debat, april 2013, p. 

4). D66 vindt het aantal van 125.000 banen te laag (Tweede Kamer plenair debat, april 2013).  

Mensen die bij sw-bedrijven blijven werken en mensen die een beschutte werkplek krijgen, houden hun 

CAO-loon zoals dat geldt bij hun (reguliere) werkgever. Dit kan op goedkeuring rekenen van de SP 

(Tweede Kamer plenair debat, april 2013).   

Het rapport ‘Rondje voor de publieke zaak’ van de RMO (nu Raad voor Volksgezondheid en 

Samenleving geheten) op 1 mei 2013 bevestigt de ingezette hervormingsroute van het kabinet Rutte II. 

In het rapport bespreekt de RMO de veranderende invulling van het begrip ‘solidariteit’ door de transitie 

van het sociale zekerheidsstelsel van verzorgingsstaat naar een “sociale investeringsmaatschappij” 

(2013b, p. 9). Waar solidariteit in de verzorgingsstaat indirect vorm kreeg door de overheid tot een 

product waar burgers recht op hebben, ligt de nadruk door inkrimpingen van het sociale 

zekerheidsbudget nu meer op directe solidariteit die burgers elkaar onderling verlenen. Volgens de RMO 
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is deze verschuiving noodzakelijk, aangezien de verzorgingsstaat ondanks zekerheid en welvaart 

eveneens leidde tot:  

“afkalving van solidariteit als waarde. De verzorgingsstaat produceerde anonimiteit en abstractie, en 

verzwakte private instituties waar solidariteit ook gerealiseerd kon worden: maatschappelijke 

instellingen, vakbonden, gemeenschappen en particuliere initiatieven. Door de aanzuigende werking 

werd de verzorgingsstaat bovendien een vehikel om kosten op de gemeenschap af te wentelen. Dat zal 

niet langer gaan. Demografische en economische ontwikkelingen maken het huidige niveau van 

indirecte solidariteit in de toekomst onbetaalbaar” (p. 10). 

Solidariteit wordt daarom nu gebruikt als argument om de verzorgingsstaat te hervormen, waar dit 

voorheen juist werd aangevoerd als reden om de verzorgingsstaat op te bouwen. Directe solidariteit is 

volgens de RMO echter niet het volledige antwoord op de verminderde overheidssteun, aangezien ieder 

zelf bepaald aan wie of wat hij zijn tijd, geld en zorg wil besteden. Hierdoor ontstaat het risico dat 

groepen die voorheen wel werden ondersteund door de overheid, deze solidariteit van burgers niet meer 

ervaren. Deze uitsluiting van kwetsbare groepen kan de overheid voorkomen, door deze taak te 

behouden. De RMO raadt daarom aan een breed maatschappelijk debat te voeren over solidariteit, zodat 

deze notie als waarde kan terugkeren waar het voorheen een recht was. Nu wordt volgens de Raad 

solidariteit te veel als organisatorisch vraagstuk besproken. 

JUNI 2013  TOT NOVEMBER 2013:  ADVIEZEN EN DE PARTICIPATIESAMENLEVING IN DE 

TROONREDE  

Hierna volgt op 27 juni 2013 een brief van Klijnsma (Kabinet Rutte II, 27 juni 2013) met de nieuwe 

hoofdlijnen van de P-wet die vrijwel geheel overeenkomen met de genoemde wijzigingen in de brief 

van 11 april. Daarin is “de inzet” evenals in de brief van 22-12-2012 opnieuw “meer kansen op 

participatie” zodat “alle mensen als volwaardige burgers mee kunnen doen aan onze samenleving. Bij 

voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) een brug te ver is, door op een andere manier te 

participeren in de samenleving” (p. 1). Er zijn geen grote inhoudelijke wijzingen ten opzichte van de 

brief van 11 april, behalve dat er veel aandacht wordt besteed aan de rol die gemeenten spelen in de 

verdere uitwerking van de P-wet. Zoals Klijnsma zegt: “Goed overleg is belangrijk. […] Gemeenten 

hebben immers de centrale rol in de uitvoering van de Participatiewet. […] Om deze 

verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, biedt het kabinet gemeenten ruime beleidsvrijheid” daarin 

(p. 2). In een reactie op het 13-puntenplan van de VNG (VNG, 2013c) stelt het kabinet echter dat de 

door sociale partners voorgestane centrale indicatiestelling nog nader uitgewerkt wordt, waar ook de 

VNG bij betrokken is ((Kabinet Rutte II, 10 juni 2013).  

Daarnaast wordt gespecificeerd wie in aanmerking komen voor een garantiebaan en wie voor 

loonkostensubsidie. Garantiebanen zijn bedoeld voor arbeidsbeperkten die niet zelfstandig het WML 

kunnen verdienen en arbeidsbeperkten die wel minimaal het WML kunnen verdienen dankzij extra 
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voorzieningen, hetzij al wel of niet werkzaam bij een reguliere werkgever ((Kabinet Rutte II, 27 juni 

2013). Loonkostensubsidie is “beschikbaar voor mensen die beschut werken of die kunnen worden 

geplaatst bij een werkgever en een productiviteit hebben tot 80 procent van het WML” (p. 7). Deze 

doelgroep heeft “het het lastigst” (p. 10) waardoor zij van het kabinet voorrang krijgt in het helpen naar 

werk in vergelijking met anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Eind juni en begin juli 2013 stuurt staatssecretaris Klijnsma het concept-wetsvoorstel naar een vijftal 

organisaties voor advies: Actal, VNG, UWV, inspectie SZW en het Uitvoeringspanel. Actal (2013) 

oordeelt dat de P-wet een te hoge regeldruk zal hebben voor burgers en bedrijven en adviseert de nota 

niet in te dienen bij de Tweede Kamer wanneer geen aanpassingen worden gedaan die deze regeldruk 

verminderen. De inspectie SZW (2013) adviseert om een aantal technische wijzigingen door te voeren 

over onder meer de internationale aspecten van loonkostensubsidie, maar geeft geen expliciete ‘go/no 

go’ voor het voorstel af. Volgens het Uitvoeringspanel (2013) is de wet uitvoerbaar, wanneer onder 

andere de overdracht van het zittend bestand Wajong van UWV naar gemeenten zorgvuldig zal 

gebeuren. Het UWV (2013) stelt in haar Uitvoeringstoets dat alhoewel zij “mede vanuit 

uitvoeringstechnisch perspectief geen voorstander is van de overdracht van het zittend bestand Wajong 

naar gemeenten” (p. 4), zij dit zo zorgvuldig mogelijk wil doen. Vanwege de “kwetsbare positie op de 

arbeidsmarkt” (p. 3) adviseert het UWV dat jonggehandicapten “een duidelijk herkenbare subgroep 

worden binnen de Participatiewet” (p. 3). Hierdoor kan gericht beleid worden ontwikkeld en apart 

budget worden ingezet om jonggehandicapten naar werk te begeleiden (UWV, 2013). Daarnaast pleit 

het UWV voor een centrale indicatiestelling die zij zelf “graag voor zijn rekening” (p. 4) neemt. De 

VNG (2013d) uit zich in haar advies daarentegen juist negatief over aparte subgroepen, aangezien dit 

een uniforme aanpak om arbeidsparticipatie te bevorderen tegenhoudt. Daarnaast zien gemeenten op 

tegen de herkeuring van zittende Wajongers naast de nieuwe instroom (met en zonder arbeidsvermogen) 

aangezien zij hier geen extra middelen voor ontvangen. Het grootste probleem voor gemeenten blijft 

echter het financiële kader dat volgens de VNG te krap is om alle nieuwe taken uit te voeren.  

Alhoewel de Participatiewet niet bij name wordt genoemd in de troonrede van 17 september 2013, kan 

deze gebeurtenis gezien worden als onderdeel van het wetgevingsproces. In zijn eerste troonrede 

informeert het kabinet Rutte II middels koning Willem-Alexander de Staten-Generaal en de samenleving 

over de regeringsplannen voor arbeidsbeperkten. Hierbij bezigt het kabinet de term 

‘participatiesamenleving’ zoals blijkt uit onderstaand citaat:  
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“Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving 

mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort 

van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam 

maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt 

gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Wanneer 

mensen zelf vormgeven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen 

leven, maar ook aan de samenleving als geheel. Zo blijven Nederlanders samen bouwen aan 

een sterk land van zelfbewuste mensen” (Rijksoverheid, 2013). 

Over deze gewenste ‘participatiesamenleving’ verschijnen vervolgens bespiegelingen uit publieke 

(zoals Sociaal en Cultureel Planbureau, 2014) en wetenschappelijke (zie bijvoorbeeld De Haan, 2014; 

Tonkens, 2014) hoek. De gemene deler van deze publicaties is de poging om te duiden wat participatie 

is en hoe dit vorm krijgt of al heeft gekregen, aangezien voor de actoren onduidelijk is wat het kabinet 

hier nu precies mee bedoelt. De invloed van ‘participatiesamenleving’ op het maatschappelijk debat 

blijkt uit de verkiezing tot ‘woord van 2013’ door het Genootschap Onze Taal (NRC Handelsblad, 

2013).  

Op 9 september 2013 dient staatssecretaris Klijnsma de vierde nota van wijziging van de Invoeringswet 

Wet werken naar vermogen in voor advisering bij de Raad van State (RvS). Op 1 november stuurt de 

RvS haar advies terug aan de staatssecretaris, waarin twijfels worden uitgesproken over het 

instrumentarium waarover gemeenten per 1 januari 2015 zullen beschikken om de gevraagde 

arbeidsparticipatie van nieuwe doelgroepen te realiseren (Raad van State, 2013). Wat betreft het aantal 

garantiebanen oordeelt de Raad dat dit er te weinig zijn om iedereen in de nieuwe doelgroepen van werk 

te voorzien. Dit is onwenselijk, aangezien een deel van hen dat niet beschut kan werken dan een 

bijstandsuitkering zal ontvangen. Er is daarnaast geen middel om ervoor te zorgen dat werkgevers hun 

afspraken omtrent het scheppen van garantiebanen daadwerkelijk nakomen in de periode voordat het 

quotum in werking treedt (Raad van State, 2013).  

De RvS is daarnaast niet overtuigd van de keuze voor loonkostensubsidie, omdat onduidelijk is waarom 

dit middel effectiever is dan loondispensatie ondanks de hogere kosten. Deze twijfel geldt eveneens het 

in standhouden van de WSW voor de huidige geplaatste arbeidsbeperkten, vanwege de hoge kosten die 

ermee gepaard gaan om onder andere het relatief hoge loon te betalen. Deze vaste uitgaven zullen ten 

koste gaan van het budget voor participatietaken van gemeenten voor andere doelgroepen, zoals 

loonkostensubsidie en begeleiding (Raad van State, 2013).  

Tot slot adviseert de RvS om de voorwaarden voor beschut werk “dragend te motiveren en zo nodig de 

nota van wijziging aan te passen” (Raad van State, 2013, p. 15). Beschut werk lijkt meer kenmerken te 

hebben van dagbesteding dan van loonvormende arbeid, gezien de “zeer beperkte productiviteit” (p. 15) 

van deze groep. Tevens rijst de vraag waarom werkgevers iemand zouden aannemen met de indicatie 

‘beschut werk’ als zij ook iemand die regulier werk kan doen kunnen aannemen, aangezien zij voor 

beide loonkostensubsidie krijgen en degene die regulier werk kan doen een hogere loonwaarde heeft.  
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In de Kamercommissie wordt vooral gesproken over de herkeuring van Wajongers en het loon voor 

arbeidsbeperkten. De SP is tegenstander van een herkeuring, terwijl PvdA en VVD betogen dat 

herkeuren impliceert dat mensen niet worden afgeschreven en zo de grootste kans op een baan hebben 

(Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer, oktober 2013). “Meedoen 

op de arbeidsmarkt betekent immers meedoen in de samenleving” (p. 11), aldus PvdA-commissielid 

Kerstens. Vervolgens is er discussie wie worden herkeurd: de VVD wil dat iedereen langs de 

keuringsarts gaat, maar Klijnsma geeft met instemming van SP en GroenLinks aan dat iedereen 

weliswaar “op het bureau” (p. 19) wordt bekeken, maar dat niet iedereen wordt opgeroepen door de 

keuringsarts.  

De SP en in mindere mate de PvdA staan lijnrecht tegenover andere partijen inzake de hoogte van het 

loon voor mensen die beschut werken of bij een reguliere werkgever via de garantiebanen en de 

loonkostensubsidie. Volgens de SP hoort bij volwaardig meedoen een volwaardig salaris volgens de 

cao: “Als wij allemaal vinden dat mensen volwaardig moeten meedoen, waarom hoort daar dan geen 

volwaardig salaris bij, en ook een salaris waarmee iemand zich kan ontwikkelen?” (Vaste 

Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer, oktober 2013, p. 31). Met name 

D66 en VVD stellen echter dat de cao duur is voor werkgevers wat ten koste zou kunnen gaan van het 

aantal beschutte en reguliere banen. Daarom zijn D66 en VVD voor loondispensatie, evenals de RvS. 

Volgens Klijnsma bepaalt het kabinet echter niet wat de precieze hoogte van de lonen zal zijn, aangezien 

dit op de onderhandelingstafel tussen werkgevers en werknemers thuishoort. Wel adviseert Klijnsma 

werkgevers om hun cao-loonschalen die het dichtst bij het WML liggen te openen met de kanttekening 

dat “het minimumloon in Nederland echt een volwaardig loon is” (p. 34).  

Tot slot uiten werkgeversorganisatie AWVN en cliëntenorganisaties LCR, CG-Raad en Platform VG 

hun bezwaar dat hogeropgeleide arbeidsbeperkten en mensen met een zeer beperkte arbeidscapaciteit 

niet tot de doelgroepen voor de banenafspraak behoren (Van Zwam, 2013). "De nieuwe Participatiewet 

zet tienduizenden arbeidsgehandicapten met een hoge opleiding buitenspel. Zij zullen aan hun lot 

worden overgelaten", zegt de directeur van de CG-Raad Rebergen (Van Zwam, 2013). Eerstgenoemde 

groep is in staat om meer dan 80 procent van het WML te verdienen waardoor zij niet voor 

loonkostensubsidie in aanmerking komen en daarom minder aantrekkelijk zijn voor werkgevers om in 

dienst te nemen. Laatstgenoemden kunnen zelfstandig minder dan 50 procent van het WML verdienen, 

hetgeen hen eveneens tot een onaantrekkelijke groep maakt om een werkplek aan te bieden ten opzichte 

van mensen die een loonwaarde hebben van tussen 50 en 80 procent van het WML (Van Zwam, 2013).   

DECEMBER 2013  TOT MAART 2014:  DRIE NOTA’S VAN WIJZIGING ,  OVERLEG MET DE 

CONSTRUCTIEVE DRIE EN STEMMING IN DE TWEEDE KAMER  

Nu alle officiële adviezen door Klijnsma zijn ingewonnen, dient zij namens het kabinet op 2 december 

2013 middels een vierde nota van wijziging (Kabinet Rutte II, december 2013) het wetsvoorstel P-wet 
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in bij de Tweede Kamer. De naam van de wet is met deze nota van wijziging officieel veranderd van 

Invoeringswet Wet werken naar vermogen in Invoeringswet Participatiewet.  

De FNV stelt bij monde van voorzitter Heerts vervolgens twee wijzigingen voor, namelijk dat huidige 

Wajongers pas worden herkeurd als er genoeg banen zijn gecreëerd zodat wanneer zij arbeidsvermogen 

hebben meteen naar een baan toe geleid kunnen worden. Anders belanden zij in de bijstand die strengere 

vermogenseisen heeft en een lager uitkeringsbedrag (Brandsma, 2014). Daaraan gerelateerd zou de 

afbouw van de SW-sector pas mogen starten wanneer de 35 Werkbedrijven en de garantiebanen zijn 

gerealiseerd (FNV, 2013). Deze veranderingsvoorstellen leiden tot opgetrokken wenkbrauwen bij 

Kamerleden, aangezien de FNV als één van de sociale partners tijdens het sociaal akkoord heeft 

toegestemd met de herkeuringen en het tempo waarin de garantiebanen tot stand komen (Brandsma, 

2014). De FNV noemt deze veranderingsvoorstellen eveneens tijdens de hoorzitting van de Tweede 

Kamercommissie SZW met betrokkenen en experts op 13 januari 2014. 

Andere aanwezige partijen op de hoorzitting zijn onder meer Ieder(in), Divosa en VNG. Ieder(in) (2014) 

richt zich vooral op het cliëntenperspectief en vreest dat de wet averechts zal uitwerken op de 

zelfredzaamheid en participatie van veel arbeidsbeperkten door de afname van inkomsten van mensen 

met arbeidsvermogen zonder dat hier een garantiebaan tegenovergesteld kan worden. Om concurrentie 

tussen groepen arbeidsbeperkten te voorkomen, stelt de organisatie in zijn position paper voor om alle 

arbeidsgehandicapten baangaranties te bieden en niet het WML als afbakening te kiezen, “maar de 

arbeidsbeperking als toegangscriterium” (2014, p. 2). Divosa pleit wederom voor meer beleidsvrijheid 

voor gemeenten om daadwerkelijk maatwerk te kunnen leveren, hetgeen impliceert dat niet het UWV 

maar gemeenten verantwoordelijk zouden moeten zijn voor de indicatiestelling (2014). Daarnaast geeft 

voorzitter Paas aan dat loondispensatie te prefereren is boven loonkostensubsidie aangezien dit de kans 

op werk voor kwetsbare mensen meer vergroot. Evenals Ieder(in) voorziet Divosa concurrentie tussen 

groepen arbeidsbeperkten door de huidige opzet van de wet, en daarom is de voorrang die Wajongers 

en mensen op de wachtlijst voor sw-bedrijven krijgen geen goed idee (2014). Tot slot vraagt Divosa om 

het daadwerkelijke doel van de wet in het oog te houden, namelijk het vergroten van de kans op werk 

voor kwetsbare mensen, niet de bezuiniging (2014). De VNG schrijft in haar position paper 

voornamelijk dat het financiële kader van de P-wet tot keuzes van het kabinet leidt “ten koste van het 

aantal mensen [dat] aan de slag kan gaan” (2014, p. 1).  

Op 27 januari 2014 volgt een vijfde nota van wijziging waarin wordt vastgelegd dat de centrale instelling 

UWV alle indicatiestellingen zal verrichten, waar zij in de vorige nota alleen nog de Wajong-

(her)indicatie tot taak hadden en gemeenten zouden beslissen over indicaties voor beschut werk en 

garantiebanen (Kabinet Rutte II, januari 2014). Deze wijziging is in weerwil met de wensen van VNG 

en Divosa en in overeenstemming met die van Ieder(in).  
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Intussen zoekt het kabinet steun voor de Participatiewet bij de oppositiepartijen, zodat de kans toeneemt 

dat de wet eveneens in de Eerste Kamer zal worden aangenomen (waar de coalitiepartijen niet over een 

meerderheid beschikken). D66, ChristenUnie en SGP blijken bereid het wetsvoorstel goed te keuren, 

maar dit in ruil voor een aantal wijzigingen. Nadat eveneens de sociale partners over de voorgestelde 

aanpassingen zijn bijgepraat en hun goedkeuring hebben gegeven, stelt Klijnsma op 3 februari 2014 een 

zesde nota van wijziging (Kabinet Rutte II, februari 2013a) op evenals een brief welke veranderingen 

zijn overeengekomen (Kabinet Rutte II, februari 2013b). Het betreft de volgende belangrijkste 

wijzigingen: 

- Zittende Wajongers, ongeacht hun arbeidsvermogen na de herkeuring, blijven in de Wajong 

zoals gemeenten en UWV graag wilden. Het UWV blijft daarmee verantwoordelijk voor de 

huidige Wajongers (Kabinet Rutte II, februari 2013a). Dit betekent eveneens dat de huidige 

herkeurde Wajongers niet onder het bijstandsregime zullen vallen waar strengere regels gelden 

om in aanmerking te komen voor een uitkering in vergelijking met de Wajong. In plaats daarvan 

daalt de uitkering van herkeurde Wajongers van 75 naar 70 procent van het WML wanneer zij 

wel arbeidsvermogen hebben, maar nog geen baan (Kabinet Rutte II, februari 2013a). Het UWV 

krijgt extra middelen om Wajongers die voor 2010 zijn ingestroomd te helpen bij het vinden 

van een baan. Met name D66 en de CU hebben zich hier hard voor gemaakt blijkt uit het plenair 

debat dat later volgt over deze nota.  

- Zittende Wajongers met een verdienvermogen boven 100 procent WML zullen meetellen voor 

de banenafspraak (Kabinet Rutte II, februari 2013a) zoals VVD, werkgevers- en 

cliëntenorganisaties wensten. De voorrang die herkeurde Wajongers met arbeidsvermogen en 

mensen op de wachtlijst voor een sw-bedrijf hebben op een garantiebaan wordt onderstreept 

(Kabinet Rutte II, februari 2013b). 

- De laagste cao-loonschalen worden door de sociale partners geopend voor degenen die in 

aanmerking komen voor gesubsidieerde arbeidsplekken (zoals loonkostensubsidie). Dit is een 

ingewilligde wens van onder andere VVD en D66. Nadere uitwerking van deze afspraak volgt 

in een zevende nota van wijziging.  

- De marktsector moet 5000 extra garantiebanen realiseren (Kabinet Rutte II, februari 2013b).   

Zoals genoemd bevat de zevende nota van wijziging die uitkomt op 18 februari 2014 de toevoeging dat 

de laagste cao-loonschalen zullen beginnen op 100 procent van het WML voor mensen die in 

aanmerking komen voor loonkostensubsidie en een garantiebaan (Kabinet Rutte II, 18 februari 2013).   

Diezelfde 18e februari en 19 februari 2014 debatteert de Tweede Kamer bij monde van de leden van de 

kamercommissie SZW met staatssecretaris Klijnsma over het wetsvoorstel P-wet. Voor het eerst noemt 

SP-lid Karabulut dat het “een politieke keuze” (Tweede Kamer plenair debat, 18 februari 2014, p. 2) is 
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de voorzieningen voor jonggehandicapten onbetaalbaar te noemen, aangezien dit 1,1% van de 

rijksbegroting betreft. Zij constateert dat de visie van het kabinet is om “over de ruggen van de mensen 

met een arbeidsbeperking” (p. 4) de rekening van de crisis te betalen. VVD, PvdA, D66, SGP en 

staatssecretaris Klijnsma noemen echter dat het noodzakelijk is om de kosten voor de Wajong en WSW 

te beperken en dat daarom hervormingen “broodnodig” (p. 10) zijn, aldus VVD-lid Potters.  

Volgens GroenLinks is de P-wet “een wet van goede bedoelingen die slecht worden uitgevoerd” 

(Tweede Kamer plenair debat, 18 februari 2014, p. 7) aangezien iedereen voor het stimuleren van 

participatie en zelfredzaamheid is, maar dat bij de uitvoering de problemen beginnen. De wet bevat 

volgens kamerlid Voortman de gedachte dat zelfredzaamheid het best gestimuleerd kan worden door 

onwil uit te bannen door financiële prikkels te geven, zoals het verlagen van de Wajong-uitkering. 

Aangezien het niet onwil, maar onmacht is dat mensen tegenhoudt om te kunnen meedoen en hiervoor 

niet de financiële middelen beschikbaar worden gesteld door de P-wet, zal GroenLinks tegen de wet 

stemmen. Daarnaast steunt GroenLinks Abvakabo FNV in de wens om eerst banen te creëren voordat 

de sw-wordt afgebouwd.  

Ondanks dat is besloten om loonkostensubsidie te kiezen als instrument om werkgevers te stimuleren 

arbeidsbeperkten in dienst te nemen, blijft de VVD noemen dat zij loondispensatie prefereert. Zij vindt 

hierin het CDA, D66 en de PVV aan haar zijde die alle bepleiten dat “de meeste arbeidsgehandicapten 

meer zijn gediend bij een baan dan bij een potentieel hoger loon voor een baan die nooit komt” (Tweede 

Kamer plenair debat, 19 februari 2014, p. 15), aldus kamerlid Heerma (CDA). Staatssecretaris Klijnsma 

geeft echter aan dat in het sociaal akkoord is afgesproken om loonkostensubsidie toe te passen waar 

verder niet aan getoornd kan worden. Bovendien is dit volgens haar fatsoenlijker dan loondispensatie, 

aangezien het ten minste het WML garandeert voor werknemers. Zij vindt op dit punt steun van de SP, 

GroenLinks en de ChristenUnie.  

Behalve het kabinet die in de hoofdlijnenbrief van 21 december 2012 sprak over een cultuuromslag bij 

werkgevers en werknemers om arbeidsbeperkten te beoordelen op hun mogelijkheden in plaats van hun 

beperkingen, spreken D66, CDA, CU en SGP nu eveneens over een cultuurverandering waar geen 

uitkering bij hoort, maar participatie. Heerma (CDA) verwoordt het als volgt: “Niet het geven van een 

uitkering, maar het mogelijk maken om te participeren naar vermogen [is] het meest sociale wat je kunt 

doen (Tweede Kamer plenair debat, 18 februari 2014, p. 32).  

Vervolgens stemt de Tweede Kamer op 20 februari 2014 over de Participatiewet die vervolgens wordt 

aangenomen met 75,3 procent voor (VVD, PvdA, CDA, D66, CU, SGP, lid-Bontes) en 24,7 procent 

tegen (SP, PVV, GroenLinks, PvdD, 50Plus).  
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APRIL 2014  TOT JULI 2014:  AARZELING BIJ EXPERTS EN UITVOERENDEN ,  ALGEMENE 

INSTEMMING MET DE INGESLAGEN RICHTING DOOR DE EERSTE KAMER  

Na de behandeling van de P-wet in de Tweede Kamer buigt nu de Eerste Kamer zich over het 

wetsvoorstel. Op 15 april 2014 is er een hoorzitting met deskundigen over het voorstel Invoeringswet 

Participatiewet. In het eerste blok zijn uitvoerende partijen aan het woord (UWV, AbvakaboFNV, 

Cedris, Divosa en publiek-private netwerkorganisatie Locus). Gedeelde opmerkingen van Cedris en de 

netwerkorganisatie Locus zijn dat werkgelegenheid voor deze doelgroep altijd een publieke 

verantwoordelijkheid zal blijven, aangezien werkgevers niet het volledige risico zullen dragen voor een 

groep die niet zelfstandig het WML kan verdienen (Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid Eerste Kamer, april 2014). Er gaat in vergelijking met eerdere publieke overleggen 

vooral aandacht uit naar de groep mensen die momenteel in een sw-bedrijf werkt en de groep die voor 

beschut werk in aanmerking komt door de aanwezigheid van Cedris en AbvakaboFNV. Daarnaast zijn 

er zorgen of de hoeveelheid garantiebanen toereikend zal zijn (Divosa, AbvakaboFNV) en de financiële 

middelen die het Rijk beschikbaar stelt, met name ten aanzien van begeleiding (Cedris, AbvakaboFNV, 

Divosa) (Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Eerste Kamer, april 2014).  

In het tweede blok bevragen de senatoren deskundigen van de Maastricht University, Start Foundation 

(werkgever), VNG, VNO-NCW en FNV. Hoogleraar inclusieve arbeidsorganisatie Nijhuis stelt dat in 

Nederland mensen met een beperking ten aanzien van de arbeidsmarkt worden gedefinieerd “als 

diegenen die niet zelfstandig in staat zijn om het minimuminkomen te verdienen, dus eigenlijk niet 

passen bij de arbeidsmarkt. Dat betekent dat de grote druk de komende jaren niet zal liggen op ‘hoe 

breng ik mensen naar het werk’, maar op ‘hoe krijg ik die werkplekken georganiseerd’ (Vaste 

Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Eerste Kamer, april 2014, p. 16). Garantiebanen 

moeten daarom anders zijn dan de huidige functies. Volgens FNV-spreker Hartveld is werk niet een 

vacature, maar een hoeveelheid taken die passen bij mensen met een arbeidsbeperking.  

24 juni 2014 debatteert de Eerst Kamer over de P-wet waar het debat begint met de suggestie van de 

senator van GroenLinks om niet meer te spreken over de ‘onderkant van de arbeidsmarkt’, maar over 

de ‘meest kwetsbare leden van de beroepsbevolking’. De term ‘onderkant van de arbeidsmarkt’ heeft 

een stigmatiserende werking, aldus de senator die bijval krijgt van de senatoren van het CDA, D66, 

ChristenUnie en PvdA die vervolgens hun taalgebruik aanpassen. D66-senator Backer geeft daarbij aan 

dat hij liever over ‘eigen kracht’ dan over ‘kwetsbaarheid’ spreekt, omdat als mensen meer 

ondersteuning nodig hebben dan anderen, hen dit niet meteen kwetsbaar maakt als mens (Eerste Kamer 

plenair debat, juni 2014a). Daarom spreekt hij liever van ‘eigen kracht’. De PvdA-senator kiest ervoor 

om het te hebben over ‘het fundament van de arbeidsmarkt’ (Eerste Kamer plenair debat, juni 2014b, 

p.9).  
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Uit het debat blijkt dat er twee opvattingen zijn over de doelstelling van de P-wet: enerzijds de partijen 

(Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), PVV, GroenLinks, SP (die ook spreekt namens de Partij voor de 

Dieren en 50PLUS) die zeggen dat bezuinigen op de sociale zekerheid de leidraad is en dat het kabinet 

vervolgens rationalisaties en conceptualiseringen zoals ‘participatiesamenleving’ en ‘activerend beleid’ 

aandraagt om deze bezuinigingen te voorzien van een onderbouwing. Anderzijds stellen VVD, PvdA, 

CDA en minder stellig D66 en de ChristenUnie dat de P-wet is ingegeven door de noodzakelijke 

financiële en sociale behoefte om iedereen in staat te stellen “actief mee te doen en zijn bijdrage aan de 

samenleving te leveren” (Eerste Kamer plenair debat, juni 2014b, p. 25) in de woorden van de VVD-

senator. Actief meedoen betekent het hebben van een baan, waarmee mensen in hun levensonderhoud 

kunnen voorzien en zo hun eigen zelfstandigheid en eigenwaarde verder kunnen ontwikkelen. Daarbij 

ontkennen de partijen niet dat er een financieel motief is waaruit de P-wet voortkomt, namelijk het 

realiseren van een efficiënter en daarmee goedkoper sociaal zekerheidsstelsel.  

De wet zou een paradigmaverandering bewerkstelligen, noemen zowel GroenLinks als D66, die zij 

echter anders beschrijven. Volgens D66 veranderen “bestaande patronen van afhankelijkheid en 

zelfredzaamheid” (Eerste Kamer plenair debat, juni 2014a, p. 9) zodat mensen die wat minder kunnen, 

niet langer meteen worden afgeschreven. Deze wijziging in denken over arbeidsbeperkten, impliceert 

dat zij niet langer aanspraak kunnen maken op eerder verworven rechten. Samen met VVD, PvdA, CU 

en CDA beziet D66 deze paradigmaverandering als zijnde positief. GroenLinks daarentegen beschrijft 

de paradigmaverandering als “van inkomensondersteuning naar afstand tot de arbeidsmarkt” die vanaf 

de jaren ’90 in gang is gezet en nu leidt tot de introductie van een nieuw, ongewenst mensbeeld van de 

eigen verantwoordelijke mens. Volgens GroenLinks is aan dit eigen verantwoordelijke mensbeeld de 

norm gekoppeld dat iedereen op de arbeidsmarkt hard moet kunnen lopen, terwijl er eveneens mensen 

zijn die anders lopen. Over dit veranderende mensbeeld had het kabinet een breed debat moeten voeren 

“over hoe wij als samenleving aankijken tegen mensen die vanwege hun beperking niet vanzelf en/of 

niet of nooit in staat zijn om zonder hulp voldoende inkomen te verdienen” (p. 15). Dit debat is echter 

nooit gehouden, omdat “de discussie uitsluitend langs de lijnen van het geld” (p. 15) is gevoerd. Het is 

voor de eerste keer in het gehele wetgevingsproces dat een actor expliciet spreekt over de invloed van 

beleid op het mensbeeld en daarnaast aangeeft een parlementair debat hierover gemist te hebben.  

Een week na het plenair debat volgt op 1 juli 2014 de stemming in de Eerste Kamer over de 

Participatiewet. De fracties VVD, PvdA, CDA, D66, CU en SGP stemmen voor, de fracties van SP, 

PVV, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en OSF stemmen tegen zodat de Eerste Kamer de wet eveneens 

aanvaardt met 65,3 procent van de stemmen (Parlement & Politiek, 2018).  
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Hoofdstuk 5. Resultaten en analyse 
 

In dit hoofdstuk zijn de stappen 3 tot en met 5 uitgewerkt in achtereenvolgens de identificatie en analyse 

van floating signifiers, antagonistische discoursen met nodale punten, subjectposities met master 

signifiers en hegemonische interventies.  

5.1 Codering en thema’s 

De geselecteerde teksten zijn volgens de thematische analysemethode descriptief en interpretatief 

gecodeerd (opgenomen in bijlage 5), waaruit overkoepelende thema’s en subthema’s voortkomen die 

ofwel in meer dan de helft van de teksten aanwezig waren en/of de thematiek van de gehele dataset 

weergaven door hun algemene onderwerp. Tabel 2 bevat een overzicht van de initiële thema’s en 

subthema’s zoals afgeleid uit de coderingen en in hoeveel teksten deze thema’s aanwezig waren.  

Initieel thema Sub-thema Aanwezig in teksten 

Doelen P-wet Hervorming sociale zekerheid 17 

 Individueel welzijn 

arbeidsbeperkte vergroten 

15 

 Nederlandse samenleving 

versterken 

21 

Middelen om P-wet uit 

te voeren 

Eén regeling 20 

 Reguliere baan 32 

 Efficiencykorting 24 

 Meedoen 31 

 Decentralisatie 31 

Doelgroep 

arbeidsbeperkten 

Mogelijkheden 15 

 Eigen verantwoordelijkheid 13 

 Onafhankelijk 14 

 Kwetsbaar 29 

 Gelijkwaardig/normaal 9 
Tabel 2. Thema’s afgeleid uit de coderingen.  

5.2 Floating signifiers 

De benoemde thema’s bevatten conflicten over elementen van de P-wet. Door deze conflicten te 

benoemen zijn de floating signifiers geïdentificeerd die het uiteindelijke onderwerp van strijd zijn tussen 

discoursen. In tabel 3 zijn de conflicten zoals aangetroffen in de teksten weergegeven en de subthema’s 

waarop deze conflicten berusten.  

Ten eerste is op het niveau van de doelen van de P-wet een conflict tussen enerzijds de opvatting dat de 

P-wet bedoeld is als hervorming van de sociale zekerheid om mensen werk in plaats van een inkomen 

te geven waardoor de overheidsuitgaven dalen. Deze lagere uitgaven zijn nodig om in de toekomst 

sociale voorzieningen te kunnen bieden aan mensen die echt niet hun eigen inkomen kunnen verdienen. 

Decentralisatie van de uitvoering van de P-wet door gemeenten garandeert een efficiëntere en 
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effectievere sociale zekerheid door de geringe afstand tussen burger en gemeentehuis. Anderzijds klinkt 

de opvatting dat de P-wet niets anders ten doel heeft dan bezuinigen op inkomensvoorzieningen waar 

mensen recht op hebben en zouden moeten blijven houden door hun kwetsbare positie. Om een gelijke 

behandeling en zo gelijk inkomen te garanderen zou deze inkomensvoorziening centraal en uniform 

uitgevoerd moeten worden. Beide opvattingen hebben daarmee betrekking op de invulling van ‘sociale 

zekerheid’, dat hier de floating signifier is.  

 

Tabel 3. Conflicterende thema’s.  

Ten tweede is op het niveau van de middelen om de P-wet uit te voeren strijd tussen de opvattingen dat 

meedoen en daarmee werken bedoeld is voor het vergroten van het eigen welzijn of juist om Nederland 

sociaal en economisch te versterken. Werk staat in beide opvattingen centraal als een middel om mee te 

kunnen doen in de samenleving, maar het doel van werken verschilt. Zelfontplooiing en het opdoen van 

sociale contacten dienen het individueel welzijn, terwijl het vergroten van de beroepsbevolking in tijden 

van vergrijzing en het versterken van de sociale cohesie de maatschappij dienen. In laatstgenoemde 

opvatting nemen mensen door zo regulier mogelijk te werken bovendien hun verantwoordelijkheid door 

de overheid niet op kosten te jagen. In beide discoursen krijgt ‘volwaardig meedoen’ zo een andere 

betekenis wat de tweede floating signifier is.  

Ten derde is er conflict op het niveau van de doelgroep arbeidsbeperkten. De ene opvatting stelt dat het 

gemotiveerde mensen zijn die een zo normaal mogelijk leven willen leiden en daarom zo onafhankelijk 

mogelijk willen zijn. Eén regeling draagt bij aan het zien van de mogelijkheden van arbeidsbeperkten 

die nu door de samenleving worden tegengehouden om volop mee te doen. Hiertegenover staat de 

opvatting dat arbeidsbeperkten anders zijn dan de gewone man door hun gebrekkige functioneren in de 

economie. Het beperkt kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud maakt hen kwetsbaar en de 

veelheid aan beperkingen maakt één regeling ontoereikend. Beide perspectieven proberen zo antwoord 

te geven op de vraag wat de beperking van ‘arbeidsbeperkten’ nu eigenlijk is en wat de consequenties 

van die opvatting daarover zijn. Beperking is zo de derde floating signifier.  

Thema Opvatting A Bijbehorend subthema Opvatting B Bijbehorend subthema 

Doelen 

Participatiewet 

Toekomst sociale 

zekerheid 

veiligstellen door 

te bezuinigen  

Hervorming sociale 

zekerheid, decentralisatie 

Recht op inkomen 

aantasten en zo 

bezuinigen op sociale 

zekerheid 

Hervorming sociale 

zekerheid, decentralisatie 

Middelen 

Participatiewet 

Werken ten 

behoeve van het 

individu 

Individueel welzijn 

vergroten, reguliere 

baan, meedoen 

Werken ten behoeve 

van Nederland 

Nederlandse 

samenleving versterken, 

reguliere baan, meedoen, 

eigen 

verantwoordelijkheid 

Doelgroep 

arbeidsbeperkten 

Niet-reguliere 

arbeidskracht die 

kwetsbaar is 

Kwetsbaarheid, 

gelijkwaardig/normaal, 

één regeling 

Naar 

onafhankelijkheid 

strevend individu met 

mogelijkheden 

Onafhankelijk, 

mogelijkheden, 

gelijkwaardig/normaal, 

één regeling 
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Nu de floating signifiers benoemd zijn die twee conflicterende opvattingen weerspiegelen over sociale 

zekerheid, volwaardig meedoen en beperking, kunnen deze opvattingen nader geanalyseerd worden als 

zijnde antagonistische discoursen verwoord in nodale punten die het discours structuur en betekenis 

geven.  

5.3 Antagonistische discoursen en nodale punten 

Hiervoor zijn kort de conflicterende opvattingen benoemd die tot de aanwezigheid van floating signifiers 

hebben geleid. De betekenis die deze discoursen aan de floating signifier geven, steunen op een nodaal 

punt dat tekens samenvoegt tot een betekenisvol verhaal dat deze fenomenen van een specifieke 

invulling voorziet. Aangezien de antagonistische opvattingen over floating signifiers uit thema’s en 

subthema’s zijn afgeleid en deze op hun beurt door actoren gebruikte tekens bevatten, zijn uit deze 

tekens eveneens de nodale punten afgeleid. In tabel 4 staan de tekens die als het ware de bouwstenen 

van de (sub)thema’s zijn en de bron zijn voor de identificatie van de nodale punten van de discoursen.  

Thema Tekens in antagonistisch 

discours A 

Tekens in antagonistisch 

discours B 

Doelen Participatiewet Toekomst, rechtvaardige 

keuze, activatie, noodzakelijk, 

efficiëntere bedrijfsvoering, 

decentralisatie, maatwerk, 

efficiëntie, dichter bij de 

burger, beleidsvrijheid, 

loondispensatie, reguliere baan, 

draagvlak 

Rechten, inkomen, vangnet, 

ondersteuning, 

loonkostensubsidie, 

loondiscriminatie, kwetsbaar, 

onderkant van de arbeidsmarkt, 

afbreuk sociale voorzieningen, 

uniformiteit, gelijkheid, 

zorgplicht 

Middelen Participatiewet Meedoen, burgerschap, 

activering, reguliere baan, 

eigen verantwoordelijkheid, 

sociale cohesie, toekomstige 

arbeidsmarkt, Nederlandse 

economie, eigen 

levensonderhoud, bijdrage, 

herkeuring, quotum, 

garantiebanen 

Meedoen, werken, 

zelfontplooiing, sociaal 

netwerk, gezondheid, eigen 

waarde, talenten, kansen, eigen 

inkomen 

Doelgroep arbeidsbeperkten Kwetsbaar, onderkant van de 

arbeidsmarkt, ondersteuning, 

loonwaarde, productiviteit, 

verdienvermogen, eigen 

levensonderhoud, quotum, 

aanpassen 

Gemotiveerd, onafhankelijk, 

zelfredzaam, zelfstandig, eigen 

kracht, eigen regie, eigen 

inkomen, mogelijkheden, 

kansen, gelijkwaardig 

Tabel 4. Thema’s en bijbehorende tekens.  

De antagonistische discoursen zijn benoemd door de achterliggende categorie te vinden die deze tekens 

met elkaar verbindt (chain of equivalence) en zo de floating signifier betekenis geven, zoals 

weergegeven in figuur 5.  
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Figuur 5. Floating signifiers en nodale punten 

5.3.1 Sociale zekerheid 

De floating signifier ‘sociale zekerheid’ heeft twee betekenisopties, vervat in de nodale punten 

‘solidariteit als recht’ en ‘solidariteit begint bij jezelf’.  

SOLIDARITEIT ALS RECHT 

‘Solidariteit als recht’ impliceert dat primair de overheid zorgt voor het welzijn van zijn burgers door 

verzorging en bescherming te bieden in de vorm van rechten. Voor deze rechten, die zich vertalen in 

sociale voorzieningen als de Wajong-uitkering en een baan bij het sw-bedrijf, zijn voldoende financiële 

middelen nodig. SP, GroenLinks en de vakbonden zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van dit 

discours. De SP is hierin het meest expliciet door bijvoorbeeld te stellen dat “sinds het kabinet Rutte I 

en tot op de dag van vandaag de geesten en de onderbuik rijp worden gemaakt voor de stelling dat dit 

[overheidsuitgaven aan sw-bedrijven en de Wajong] allemaal onbetaalbaar zou zijn” (Tweede Kamer 

plenair debat, februari 2014, p. 2). Hiermee zetten de aanhangers van dit discours zich af tegen de 

overtuiging dat de verzorgingsstaat onbetaalbaar dreigt te worden, maar zeggen zij dat het een politieke 

keuze is om hierop te bezuinigen. De P-wet is door de bijbehorende bezuinigingen op de sociale 

zekerheid voor arbeidsbeperkten een “sloophamer” (p. 2) die bestaande rechten aantast. Eén van de 

rechten is een redelijk inkomen, omdat het een vangnet biedt voor mensen die kwetsbaar zijn. Dit 

inkomen dient daarnaast boven het WML te zijn, of het nu de Wajong-uitkering is of het loon van 

mensen die beschut werken of in een garantiebaan. Een volwaardig inkomen is hetzelfde als het cao-

loon en laat arbeidsbeperkten zich volwaardige mensen voelen. In het verlengde hiervan wordt gepleit 

voor loonkostensubsidie, omdat dit subsidie-instrument een loon boven het WML garandeert. 

Loondispensatie staat in dit discours gelijk aan “loondiscriminatie” (p. 3). Verlaging van de uitkering 

van Wajongers wordt eveneens sterk afgekeurd evenals hun herkeuring, aangezien dit hun 

inkomenspositie potentieel verslechtert wanneer het UWV oordeelt dat zij arbeidsvermogen hebben.  

Aangezien sociale zekerheid bestaat uit rechten is uniformiteit en centrale uitvoering in dit discours 

belangrijk om gelijke rechten aan iedere arbeidsbeperkte te kunnen garanderen. Hier past zo min 

mogelijk decentralisatie van de P-wet naar gemeenten bij, maar juist een centrale indicatiestelling.  

Floating signifier: sociale 
zekerheid

•Nodaal punt: 
Solidariteit als recht

•Nodaal punt: 
Solidariteit begint bij 
jezelf

Floating signifier: 
volwaardig meedoen

•Nodaal punt:
Werken voor individueel 
welzijn

•Nodaal punt: 
Werken voor Nederland

Floating signifier: 
beperking

•Nodaal punt:
Maatschappelijke 
barrières

•Nodaal punt: 
Economische 
functiebeperking
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De belanghebbenden spreken zich uit tegen de nadruk op eigen verantwoordelijkheid in het 

tegenovergestelde discours ‘solidariteit begint bij jezelf’. Hun eigen mensbeeld wordt niet genoemd, 

maar zij verklaren dat het mensbeeld waarop het andere discours is gefundeerd, niet legitiem is:  

“Als we maar hard genoeg blijven roepen dat iedereen zelf verantwoordelijk is, als dat het 

eendimensionale, dominante beeld wordt, dat er verantwoordelijken zijn en dus ook 

onverantwoordelijken, dan past daar als vanzelfsprekend een uitgekleed ondersteuningsapparaat bij 

en hoeven onverantwoordelijken niks meer van de overheid te verwachten” (GroenLinks-senator 

Thissen, Eerste Kamer plenair debat, juni 2014a, p. 13). 

De koppeling van solidariteit aan verantwoordelijk gedrag is in dit discours ondenkbaar en ongewenst, 

aangezien solidariteit een onvervreemdbaar recht is dat mensen niet hoeven te verdienen.  

SOLIDARITEIT BEGINT BIJ JEZELF  

Vanwege de kosten én de sociale onwenselijkheid heeft iemand in dit discours geen recht (meer) op 

solidariteit, maar ben je solidair met je medemensen wanneer je je eigen inkomen verdient en de 

overheid zo min mogelijk geld aan jou hoeft te besteden. Dit eigen verdiende inkomen in bij voorkeur 

een reguliere baan die zonder subsidie bestaat, vergroot de onafhankelijkheid van de overheid en de 

zelfredzaamheid. Loondispensatie en herkeuring van Wajongers zijn in dit discours bijpassende 

instrumenten om middels werk mensen te ondersteunen. Het uitgangspunt van beide instrumenten is om 

zoveel mogelijk arbeidsbeperkten aan een baan te helpen door enerzijds aan de aanbodkant goedkopere 

arbeidsplaatsen te realiseren en anderzijds aan de vraagkant het aantal werknemers met arbeidsvermogen 

te vergroten. Daarmee is de eigen verantwoordelijkheid voor een baan niet geheel voor de 

arbeidsbeperkte, maar schept de gemeentelijke overheid de voorwaarden om deze eigen 

verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Aangezien solidariteit geen uniform recht is dat de 

Rijksoverheid garandeert, maar een individuele aangelegenheid is, ontstaat ruimte voor maatwerk. Een 

baan en begeleiding op maat zijn immers nodig om als individu zo zelfredzaam mogelijk te zijn. 

Gemeenten kunnen dit maatwerk bieden door hun nabijheid tot de burger. Hiervoor is decentralisatie 

van solidariteitstaken van Rijk naar gemeenten nodig, hetgeen gemeenten vertegenwoordigd in de VNG 

en Divosa toejuichen. Decentralisatie zou immers meer beleidsvrijheid betekenen wat deze partijen 

graag willen.  

Behalve VNG en Divosa, zijn het kabinet Rutte II, VVD, PvdA en de RMO de duidelijkste gebruikers 

van het discours ‘solidariteit begint bij jezelf’. De RMO sluit ‘solidariteit als recht’ uit als mogelijke 

betekenis van sociale zekerheid, zoals blijkt uit dit citaat: “Het werd een recht, een product. Een 

mogelijkheid om de negatieve consequenties van ons eigen handelen op elkaar af te wentelen. En 

daarmee werd het contraproductief. Bovendien werd solidariteit in deze indirecte, statelijke vorm 

onbetaalbaar” (2013b, p. 66). Voor ‘solidariteit als recht’ brokkelt het maatschappelijk draagvlak 

bovendien af door de stijgende kosten (Eerste Kamer plenair debat, juni 2014b; Kabinet Rutte II, 
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december 2013). Door afnemend draagvlak te koppelen aan stijgende kosten, is de oplossing voor meer 

draagvlak in feite gegeven: lagere overheidsuitgaven aan de sociale zekerheid. Om dit te bewerkstelligen 

maakt “de Participatiewet […] het sociale zekerheidsstelsel activerender” (Kabinet Rutte II, december 

2013, p. 99). Die activatie is nodig, omdat het stelsel mensen opsluit in een uitkering (VVD-lid Potters 

in Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer, januari 2013) en hen zo 

passief aan de zijlijn laat staan. Een sociale zekerheid gebaseerd op ‘solidariteit begint bij jezelf’ met de 

bijbehorende veranderingen noemt het kabinet bovendien “scherpe, maar rechtvaardige keuzes” 

(Kabinet Rutte II, december 2013, p. 37).  

Het is wellicht opvallend dat de PvdA dit discours bezigt en sociale zekerheid niet definieert als recht 

gezien de sociaaldemocratische historie van deze actor waarin de nadruk op collectieve solidariteit lag. 

De reden dat de PvdA hier wordt genoemd lijkt veroorzaakt door de regeringsdeelname aan het kabinet 

Rutte II. Zowel staatssecretaris Klijnsma als lid van de Tweede Kamercommissie SZW Kerstens geven 

aan dat zij compromissen hebben moeten sluiten met de VVD en dat één van deze compromissen een 

bezuiniging op de WSW en Wajong was (Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Tweede Kamer, januari 2013). Met name de SP laat niet na om in overleggen en debatten te benoemen 

dat zij voorheen met de PvdA op het Malieveld stonden te demonstreren tegen bezuinigingen op de sw-

sector en dat de PvdA nu “rechts rotbeleid” aan het uitvoeren is (Tweede Kamer plenair debat, 18 

februari 2014; 19 februari 2014; Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede 

Kamer, januari 2013; oktober 2013). De PvdA verweert zich tegen deze aanklacht dat zij hun principes 

zijn vergeten door te benadrukken dat zij ervoor hebben gezorgd dat door het quotum werkgevers hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om arbeidsbeperkten in dienst te nemen.  

5.3.2 Volwaardig meedoen 

Een thema dat door het hele wetgevingsproces zichtbaar is, is ‘volwaardig meedoen’. Het verschilt 

echter per discours welke betekenis actoren hieraan geven: ofwel ‘werken voor individueel welzijn’, 

ofwel ‘werken voor Nederland’. Beide discoursen sluiten elkaar niet geheel uit, alhoewel er wel strijd 

is of volwaardig meedoen nu vooral in het belang van het individu of van Nederland is.  

WERKEN VOOR INDIVIDUEEL WELZIJN 

Het eerste discours centreert zich rondom het nodale punt ‘werken voor individueel welzijn’: een 

arbeidsbeperkte doet volwaardig mee wanneer hij werkt om zo zijn individuele welzijn te vergroten. De 

wijze waarop dit meedoen zich uit, is niet noodzakelijk gebonden aan loonvormende arbeid en werk bij 

een reguliere werkgever. Beschut werk is gelijkwaardig aan regulier werk of dagbesteding die alle zinvol 

zijn naar gelang de mogelijkheden van het individu. Door te werken kunnen mensen hun talenten 

ontdekken en benutten. Werk geeft hen de eigen regie over hun leven (terug). Het vaak bijbehorende 

inkomen en het idee een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren, leiden ertoe dat mensen zich 

gewaardeerd voelen waardoor hun zelfvertrouwen stijgt. Passend werk is daarmee een middel om de 
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eigen ontwikkeling te bevorderen en kan een belangrijke rol vervullen in het vergroten van het 

individueel welzijn.  

Willen mensen met een arbeidsbeperking volwaardig kunnen meedoen, dan is begeleiding en 

ondersteuning in het vinden en behouden van een baan noodzakelijk. Hiervoor zijn voldoende financiële 

middelen nodig die door de voorgestelde bezuinigingen onder druk komen te staan, volgens de 

belanghebbende partijen Ieder(in), AbvakaboFNV, D66, PvdA, GroenLinks en CU. Zoals 

AbvakaboFNV-voorzitter Van der Heijden het verwoordt: “Zonder geld voor begeleiding – dit staat al 

onder druk en zal nog meer onder druk komen te staan – geen duurzame detacheringen, geen 

arbeidsontwikkeling en al zeker geen reguliere plaatsingen” (Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid Eerste Kamer, april 2014).  

WERKEN VOOR NEDERLAND 

In het discours ‘werken voor Nederland’ is volwaardig meedoen wederom werken, maar dan niet primair 

voor het individueel welzijn maar voor de Nederlandse maatschappij. Onderstaand citaat verwoordt deze 

betekenis van volwaardig meedoen: 

“Participatie, bij voorkeur via werk, zorgt voor sociale, economische en financiële zelfstandigheid, 

draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan de sociale cohesie en de 

economie. In zo’n samenleving kan iedereen bijdragen aan het versterken van de economische en 

sociale kracht van Nederland” (Kabinet Rutte II, december 2013, p. 37). 

Iedereen is onderdeel van de samenleving en dient zijn bijdrage hieraan te leveren door financieel 

zelfstandig te zijn, de Nederlandse economie helpen stimuleren en de sociale cohesie ondersteunen. Een 

reguliere baan is hiervoor het beste middel. Wanneer mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen 

voorzien, krijgen zij geen uitkering, waardoor de zorguitgaven van de overheid afnemen. Tegelijk 

dragen mensen belasting af over hun verdiende inkomen zodat de overheidsinkomsten stijgen. Een 

reguliere baan brengt mensen met en zonder beperking bovendien bij elkaar zodat zij zich met elkaar 

verbonden weten. Werken voor Nederland gebruiken de belanghebbenden in hun teksten bovendien 

tegelijk met volwaardig burgerschap, zoals blijkt het volgende citaat van het kabinet afkomstig uit de 

vierde nota van wijziging:  

“De regering heeft de ambitie om iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te doen en bij 

te dragen aan de samenleving. Voor de meeste mensen is meedoen vanzelfsprekend; zij hebben een 

baan, kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en zijn ook op andere manieren maatschappelijk 

actief” (Kabinet Rutte II, december 2013, p. 36). 

Door werken voor Nederland te relateren aan volwaardig burgerschap, ontstaat het appèl op 

arbeidsbeperkten om te werken en bij voorkeur in een reguliere baan willen zij als volwaardige 

medeburgers worden aangezien. Werk is in dit discours daarmee een middel om zowel volwaardig 
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burger te zijn als om de Nederlandse samenleving te versterken. De koppeling met volwaardig 

burgerschap ontbreekt in het discours ‘werken voor individueel welzijn’, waardoor ‘werken voor 

Nederland’ zich meer prioriteit probeert toe te eigenen dan het andere discours. De belangrijkste actoren 

die dit betekenisnetwerk voorstaan, zijn het kabinet, VVD en de werkgevers zoals vertegenwoordigd in 

VNO-NCW.  

5.3.3 Beperking 

De derde floating signifier, beperking, kent twee betekenisopties: ‘maatschappelijke barrières’ en 

‘economische functiebeperking’.  

MAATSCHAPPELIJKE BARRIÈRES 

Beperking is in dit betekenisnetwerk een maatschappelijke staat die een inclusieve samenleving 

verhindert, door voor sommige mensen barrières op te werpen om mee te doen. Beperking is niet een 

menselijk kenmerk, maar een maatschappelijk construct: je bent niet beperkt, maar de samenleving 

bepaalt dat jij dit bent. Mensen worden onderdrukt door hen buiten reguliere banen te houden, zodat zij 

afhankelijk zijn van een uitkering of in een afgeschermde werkomgeving geplaatst zijn. Daarom is een 

streven naar onafhankelijkheid een belangrijke motivatie voor arbeidsbeperkten om ten eerste te willen 

werken, en ten tweede om dat in een zo regulier mogelijke baan te willen doen. Arbeidsbeperkten willen 

zelf wel degelijk werken, maar kunnen dit niet, door bijvoorbeeld werkgevers die hen geen kans geven. 

Daarom is een cultuuromslag nodig zodat de samenleving en werkgevers voorop zich aanpassen aan de 

mogelijkheden van arbeidsbeperkten. Begeleiding en ondersteuning zijn hierin passende instrumenten 

om zoveel mogelijk plekken voor arbeidsbeperkten toegankelijk te maken, bijvoorbeeld door 

“jobcoaching en werkplekaanpassingen” (Chronisch zieken en Gehandicapten Raad & Platform 

Verstandelijk Gehandicapten, 2013). Daarentegen leidt een quotum tot stigmatisering van mensen met 

een beperking, omdat werkgevers hen als “moetje’’ (Ieder(in) beleidsmedewerker Van Woerkom zoals 

geciteerd in Smilde, 2013) moeten aannemen hetgeen hun anders-zijn benadrukt. Om de normalisatie 

van arbeidsbeperkten te bevorderen is één regeling nodig voor arbeidsbeperkten, zodat zij niet op hun 

individuele functiebeperkingen worden ingedeeld of op basis van hun verdienvermogen, maar worden 

beoordeeld op hun mogelijkheden. Belanghebbenden in dit discours zijn Ieder(in), Divosa, D66 en CU.  

ECONOMISCHE FUNCTIEBEPERKING 

In het tegenovergestelde discours is beperking ingevuld als economische functiebeperking: iemand is 

beperkt wanneer hij niet zonder intensieve begeleiding kan werken of duurzaam en volledig geen 

arbeidsvermogen heeft, zodat hij niet het WML kan verdienen. Beperking is zo ingevuld vanuit de mate 

waarin iemand economisch kan functioneren: kan hij in zijn eigen levensonderhoud voorzien? Deze 

economische functiebeperkingen zijn eigenschappen van een individu, zodat een beperking niet 

maatschappelijk bepaald is. Er zijn gradaties in de mate van intensieve begeleiding die iemand nodig 

heeft om te kunnen werken of de mate waarin hij het WML kan verdienen, zodat iemand als ‘meer of 
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minder beperkt’ aangemerkt kan worden. Voor elke groep is apart beleid nodig, omdat niet iedereen op 

dezelfde wijze economisch functioneert, zodat er voor de één garantiebanen zijn, voor de ander beschut 

werk en voor een derde een Wajong-uitkering. Hoe beter iemand bij een reguliere werkgever kan 

werken, hoe minder beperkt deze persoon is. Beperking wordt in dit discours dan ook afgezet tegen 

‘normale’ mensen die bij een reguliere werkgever kunnen werken. Het teken regulier dat consequent 

wordt gebruikt om de gewenste arbeidssituatie voor arbeidsbeperkten aan te duiden, impliceert deze 

normstelling. Met regulier wordt een baan of werkgever bedoeld waar niet alleen arbeidsbeperkten 

werken, maar vooral mensen zonder beperking. Zo wordt geprobeerd om een inclusieve samenleving te 

realiseren, waarbij arbeidsbeperkten door de hele samenleving te vinden zijn.  

De economische blik op beperking leidt ertoe dat productiviteit, loonwaarde en verdienvermogen 

indicatoren zijn om te beoordelen in hoeverre sprake is van een economische functiebeperking. Het 

kabinet, VVD, PvdA en CDA, als belangrijkste spreekbuizen van dit discours, gaan zo impliciet uit van 

de beperkingen van mensen. Arbeidsbeperkten zijn immers niet de norm, maar dienen voor een 

inclusieve samenleving zoveel mogelijk functionaliteiten in te zetten om zich daarbinnen een plek te 

verwerven.  

5.4 Hegemonische interventies  

Voor de leesbaarheid van de analyse is ervoor gekozen om nu de hegemonische interventies te bespreken 

waarna de beschrijving van de subjectposities volgt en de uiteindelijk dominerende invulling van de 

subjectpositie van arbeidsbeperkten. Tijdens het uitvoeren van de analyse is echter wel het stappenplan 

van Walton en Boon gevolgd. Alvorens een meta-constatering te doen over de uiteindelijke invulling 

van de floating signifiers ‘sociale zekerheid’, ‘volwaardig meedoen’ en ‘beperking’ volgt een 

afzonderlijke toelichting op de hegemonische interventies die tot een (tijdelijke) articulatie van elke 

floating signifier hebben geleid.  

De P-wet die na de stemming in de Eerste Kamer op 1 januari 2015 is ingevoerd bestond uit de tekens 

ingedeeld naar thema zoals weergegeven in tabel 5. Deze tekens zijn afkomstig uit de vierde, vijfde, 

zesde en zevende nota van wijziging die tezamen de P-wet vormen door de toelichting op de wet 

(memorie van toelichting in de 4e nota van wijziging) en de maatregelen die daaruit voortkomen. 

5.4.1 Articulatie van floating signifiers 

SOCIALE ZEKERHEID MET ‘SOLIDARITEIT BEGINT BIJ JEZELF’ IN DE HOOFDROL 

Uit tabel 5 blijkt dat de gebruikte tekens en daarmee gekozen woorden en instrumenten waaruit de P-

wet bestaat en deze legitimeren grotendeels overeenkomen met het discours/nodale punt ‘solidariteit 

begint bij jezelf’ waar het sociale zekerheid betreft. De dominantie van dit discours in de P-wet is vanaf 

het begin van het wetsvoorstel al zichtbaar door het erkennen van vrijwel alle actoren dat de sociale 

zekerheid hervorming behoeft: voorzieningen voor arbeidsbeperkten zijn te duur en zorgen voor te 

weinig arbeidsparticipatie, zodat het arbeidspotentieel van deze mensen onvoldoende wordt benut. Met 
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name het kabinet en de VVD benoemen dat de P-wet noodzakelijk is voor toekomstige ondersteuning 

van mensen die dat echt nodig hebben en om maatschappelijk draagvlak te behouden. In feite verzet 

alleen de SP zich tegen deze invulling van sociale zekerheid door te stellen dat het een politieke keuze 

is om te bezuinigen op sociale voorzieningen voor arbeidsbeperkten. Solidariteit als recht was zo 

eigenlijk geen onderdeel van het order of discours, omdat het geen reële betekenisoptie was voor sociale 

zekerheid. Het zou een terugkeer naar de verzorgingsstaat gericht op compensatie impliceren, waar al 

twintig jaar een wegtrekkende beweging van was. Door de erkenning van ook de SP en GroenLinks dat 

een andere invulling dan compensatie nodig was voor sociale zekerheid, lieten zij eveneens zien 

beïnvloed te zijn door het heersende discours. Zo zei senator Thissen van GroenLinks: “Er zijn mensen 

die anders lopen. Ik wil hen heel graag ook de trots kunnen laten verdienen dat zij in hun eigen 

levensonderhoud voorzien” (Eerste Kamer plenair debat, juni 2014a). Het regeerakkoord kan daarmee 

als hegemonische interventie worden gezien, aangezien de consensus over de invulling van sociale 

zekerheid als ‘solidariteit begint bij jezelf’ amper werd betwist. Het ontbreken van een zorgplicht van 

gemeenten voor mensen op de wachtlijst van de WSW en nieuwe instroom voor beschutte werkplekken 

getuigt van het ontbreken van solidariteit als recht als invulling van de floating signifier ‘solidariteit als 

recht’.  

Floating signifier Tekens in definitieve P-wet Bijbehorend nodaal punt 

Sociale zekerheid Betaalbaarheid sociale voorzieningen, 

effectief, draagvlak, voorrang Wajong 

en wachtlijst WSW op garantiebanen, 

deels decentralisatie, geen zorgplicht, 

uitkering Wajong omlaag, geen bijstand 

huidige Wajongers, stop instroom 

WSW, loonkostensubsidie, werk 

Hoofdrol: solidariteit begint bij 

jezelf 

Belangrijke bijrol: solidariteit 

als recht 

Volwaardig meedoen Reguliere baan, burgerschap, bijdragen 

aan sociale, economische en financiële 

zelfstandigheid, bijdragen aan 

economische en sociale kracht van 

Nederland eigen levensonderhoud, tot 

hun recht laten komen, sociale cohesie, 

activering, garantiebanen, quotum, 

herkeuring Wajong 

Werken voor Nederland door te 

werken voor individueel 

welzijn 

Beperking Eigen kracht, ondersteuning, 

zelfstandig, mogelijkheden benutten, 

quotum, voorrang Wajong en wachtlijst 

WSW 

Maatschappelijke barrières en 

economische functiebeperking 

Tabel 5. Tekens aanwezig in de versie van de P-wet op 1 juli 2014 en de bijbehorende nodale punten.  

Gezien deze consensus over de betekenisgeving van sociale zekerheid is des te opvallender dat de 

contouren van de P-wet in december 2012 geen herkeuring en dalende Wajong-uitkering bevatte. Wel 

in lijn met het streven naar meer arbeidsparticipatie en soberdere inkomensvoorzieningen is het voorstel 

voor loondispensatie en decentralisatie. Herkeuring zou leiden tot meer arbeidskrachten en daarmee 

indirect tot dalende overheidsuitgaven en een lagere Wajong-uitkering zou de lagere kosten direct 

realiseren. Na het sluiten van het sociaal akkoord in april 2013 werd deze ‘tegenstrijdigheid’ in het 
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discours rechtgetrokken: Wajongers zouden wel herkeurd worden en wanneer zij over arbeidsvermogen 

beschikken daalde hun uitkering. Het sluiten van het sociaal akkoord in april 2013 is zo bezien eveneens 

een hegemonische interventie.  

Tegelijk liet het sociaal akkoord zien dat solidariteit als recht nog niet geheel verleden tijd is door het 

vervangen van loondispensatie voor loonkostensubsidie en niet langer een volledig gedecentraliseerde, 

maar deels gecentraliseerde uitvoering van de P-wet (indicatiestellingen). De lagere Wajong-uitkering 

draaiden de constructieve drie in februari 2014 deels terug, wat opnieuw een teken van solidariteit als 

recht is. Sociale zekerheid werd zo een combinatie van betekenissen, met een hoofdrol voor solidariteit 

begint bij jezelf en solidariteit als recht in een belangrijke bijrol.  

VOLWAARDIG MEEDOEN DOOR TE WERKEN VOOR NEDERLAND EN EEN BEETJE VOOR JEZELF  

De (voorlopig) definitieve wetstekst bevat tekens die passen bij het discours ‘werken voor Nederland’ 

en daarmee de floating signifier ‘volwaardig meedoen’ van betekenis voorzien. De nadruk ligt in de P-

wet op een reguliere baan. Zo kan een arbeidsbeperkte actief voorzien in zijn eigen levensonderhoud en 

zo meedoen in de samenleving die gebaat is bij zijn economische zelfstandigheid. Zijn economische 

zelfstandigheid maakt hem bovendien tot een volwaardig burger.  

De afspraken in het sociaal akkoord tussen kabinet en sociale partners hebben deze reguliere banenwens 

vertaald in garantiebanen, wat de hegemonische interventie van het sociaal akkoord versterkt. Hier kan 

opnieuw het regeerakkoord aan worden toegevoegd aangezien het stoppen van instroom bij sw-

bedrijven en een efficiencykorting voor sw-bedrijven hierin werden genoemd en overeind zijn gebleven.  

De koppeling van volwaardig meedoen, volwaardig burgerschap en bijdragen aan de economische en 

sociale kracht van Nederland door zoveel mogelijk in een reguliere baan te werken spreekt uit de 

memorie van toelichting in de vierde nota van wijziging. Daarmee is deze vierde nota eveneens een 

hegemonische interventie voor de betekenisgeving van de floating signifier ‘volwaardig meedoen’. 

Deze combinatie van zelfstandigheid en waarde toevoegen aan de samenleving is daarnaast al terug te 

vinden in de troonrede van september 2013. Gezien het publieke debat dat door het noemen van 

‘participatiesamenleving’ in de troonrede werd veroorzaakt en door het gezag van deze tekst die door 

het staatshoofd werd uitgesproken, is deze tekst een symbolische hegemonische interventie. De 

reikwijdte van de troonrede leidde ertoe dat het de weg voorbereidde voor de behandeling van de P-wet 

in de Tweede en Eerste Kamer door de onvermijdelijke komst van de participatiesamenleving aan te 

kondigen. In een samenleving waarin zelfstandigheid heerst en bovendien een tekort is op de 

overheidsbegroting past de P-wet naadloos, zo lijkt de gedachte te zijn geweest. Het vermoeden dat de 

troonrede de P-wet alvast inbedde in de participatiesamenleving blijkt uit het indienen van de P-wet ter 

advisering bij de Raad van State op 9 september en het uitkomen van de vierde nota van wijziging begin 

december.  
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Ook hier is het discours van ‘werken voor individueel welzijn’ echter niet geheel uitgeschakeld: de roep 

om reguliere banen gepaard te laten gaan van voldoende begeleiding en ondersteuning aan 

arbeidsbeperkten blijft klinken tijdens het gehele wetgevingsproces en verzwakt niet. In het 

regeerakkoord en de uiteindelijke wet is er weinig aandacht voor deze instrumenten om individueel 

welzijn te realiseren, maar ook de partijen die instemmen met de wet gaven aan dat het ontbreken van 

financiële middelen voor ondersteuning onwenselijk is. Dit geeft aan dat volwaardig meedoen evenmin 

een geheel gesloten gesedimenteerd discours kent, maar waar het conflict over de betekenis van deze 

floating signifier (nog) niet geheel gestreden is.  

Daarnaast valt op dat in het discours van ‘economische bijdrage’ wel de terminologie wordt gebruikt uit 

het discours ‘individueel welzijn’. Zo spreken het kabinet, VVD en PvdA veelvuldig over volwaardig 

meedoen als sleutel tot zelfontplooiing: “Een baan zorgt  niet  alleen  voor  een  inkomen,  een baan is 

ook belangrijk voor een stuk zelfontplooiing en het opdoen  van sociale contacten” (VVD-woordvoerder 

Potters zoals geciteerd in Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer, 

februari 2014a).  

BEPERKING ZOWEL MAATSCHAPPELIJKE BARRIÈRE ALS ECONOMISCHE FUNCTIEBEPERKING 

Het conflict over de invulling van ‘beperking’ is op 1 juli 2014 nog onbeslist: de P-wet spreekt zowel 

over arbeidsbeperkten die niets liever willen dan werken en dat zij kansen moeten krijgen om dit te doen 

door een cultuuromslag te realiseren, als over de individuele eigenschappen van arbeidsbeperkten 

uitgedrukt in verdienvermogen zodat zij ingedeeld kunnen worden bij verschillende 

beleidsinstrumenten. Er is zo meer aandacht voor de mogelijkheden van arbeidsbeperkten, zodat de term 

‘arbeidsbeperkt’ zelf een gemankeerde term is geworden. Garantiebanen en het quotum zouden de 

noodzakelijke cultuuromslag kunnen realiseren door werk aan te passen aan de mogelijkheden van 

arbeidsbeperkten evenals bijvoorbeeld de werkplek. Daarnaast is het realiseren van onafhankelijkheid 

de grote gedachte achter de P-wet, zoals de dominantie van ‘solidariteit begint bij jezelf’ en ‘werken 

voor Nederland’ aantonen.  

Tegelijk blijven arbeidsbeperkten door het uitblijven van één regeling en definiëring op basis van 

verdienvermogen niet-reguliere werknemers. De garantiebanen en het quotum zorgen er namelijk 

tegelijk voor dat arbeidsbeperkten apart behandeld worden, bijvoorbeeld ten opzichte van mensen 

zonder beperking die ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. In de strijd tussen de betekenisopties 

van ‘beperking’ ontbreekt dan ook een hegemonische interventie.  

5.4.2 Meta-constateringen 

De dislocaties in de domeinen sociale zekerheid en beperkingen hebben ertoe geleid dat de 

gesedimenteerde discoursen van de verzorgingsstaat en het medisch model niet langer vanzelfsprekend 

het beleid en de sociale constructie van arbeidsbeperkten bepaalden. Hierdoor ontstond ruimte voor 

antagonistische discoursen en voor hegemonische interventies. Wanneer de aankondiging van de P-wet 
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echter wordt vergeleken met de genoemde richting die in beide domeinen reeds is ingezet richting 

participatie en het sociaal model, dan blijkt dat de floating signifiers al gedeeltelijk waren ingevuld 

voordat het wetsproces begon. De contourenbrief van 21 december 2012 is geschreven in het discours 

‘van compensatie naar participatie’: wil de sociale zekerheid toekomstbestendig zijn, dan zal het aantal 

mensen met een uitkering moeten slinken. Daarom is het nodig dat zij zoveel mogelijk zelfstandig een 

inkomen verdienen, waarvoor banen nodig zijn. Tegelijk is binnen het gehandicaptendomein het sociaal 

model bepalend voor de constructie van (arbeids)beperkten: het zijn mensen die een onafhankelijk leven 

willen leiden net als ieder ander. De beperking is niet het probleem, maar de wijze waarop de 

samenleving hiermee omgaat, wat met aanpassingen te verhelpen is. Deze twee discoursen raken elkaar 

op hun mensbeeld: mensen willen onafhankelijk zijn en zich niet beperkt voelen door een uitkering. De 

P-wet is zo bezien een uitvloeisel van beide discoursen. Het vrijwel ontbreken van kritische reacties op 

de richting waarin de P-wet arbeidsbeperkten wil bewegen (namelijk: de reguliere arbeidsmarkt) en de 

motivaties daarvoor (sociaal stelsel betaalbaar houden en mensen mogelijkheden geven om mee te doen 

in de samenleving) onderstreept de waarneming dat de discoursen ‘van compensatie naar participatie’ 

en ‘sociaal model’ al gedeeltelijk gesedimenteerd zijn.  

Tegelijk kenmerkten de hegemonische interventies als het regeerakkoord, het sociaal akkoord en de 

vierde nota van wijziging zich door compromissen tussen belanghebbenden die verschillende discoursen 

aanhingen. Hierdoor leidden deze hegemonische interventies wel tot een tijdelijke conflictoplossing, 

maar deze oplossing herbergt door zijn tegenstrijdige betekenissen meteen de kiem voor een nieuw 

conflict. De aanwezige discoursen met hun antagonistische betekenisgeving aan de floating signifiers 

kunnen namelijk niet naast elkaar bestaan, zodat er vroeg of laat frictie ontstaat tussen de discoursen. 

Deze wet vertoont daarmee de kenmerken van een polderwet naar de beste Nederlandse traditie. Zo is 

de wens van het kabinet Rutte II en van met name staatssecretaris Klijnsma uitgekomen om zoveel 

mogelijk draagvlak te generen voor de wet, door zoveel mogelijk belanghebbenden hierover te laten 

meebeslissen. Hierdoor ontstond een combinatie van verschillende betekenissen waarin elke partij een 

deel van zijn eigen invulling herkende, waardoor de betekenisconflicten in ieder geval tijdelijk bezworen 

waren. 

In tegenstelling tot Laclau en Mouffe en Walton en Boon die de hegemonische interventie beschrijven 

als krachtig moment van articulatie van één discours, toont deze analyse aan dat er evenzeer 

hegemonische interventies voorkomen waarin meerdere discoursen gecombineerd zijn. Hierdoor 

hebben de floating signifiers ‘sociale zekerheid’, ‘volwaardig meedoen’ en ‘beperking’ een pluriforme 

articulatie en heeft de P-wet zoals deze op 1 juli 2014 werd goedgekeurd door de Eerste Kamer een 

samengesteld karakter. Dit roept de vraag op of er wel sprake is van de hegemonische interventie waarop 

Laclau en Mouffe doelen. De aanwezigheid van meerdere discoursen in de P-wet lijkt vooralsnog een 

hiërarchie in discoursen aan te duiden, waarbij de discoursen ‘solidariteit begint bij jezelf’ en ‘werken 

voor Nederland’ van groter belang zijn voor de invulling de P-wet en subjectpositie van 
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arbeidsbeperkten dan de andere genoemde discoursen door hun hoofdrol in de uiteindelijke versie van 

de P-wet. Zo bezien is er geen sprake van een hegemonisch discours, maar van een hegemonischer 

discours.  

5.5 Subjectposities 

De beschreven antagonistische discoursen die hun betekenis van de floating signifiers willen fixeren, 

vullen tegelijk de identiteit van de doelgroep arbeidsbeperkten in. De master signifiers die deze 

mogelijke subjectposities van de doelgroep vormen zijn uit deze zes discoursen/nodale punten (zoals 

weergegeven in figuur 5) af te leiden door wederom terugkerende tekens en thema’s te verbinden 

waaruit een betekenisnetwerk ontstaat rondom de identiteit van arbeidsbeperkten. De afzonderlijke zes 

discoursen hebben in de aanwezige master signifiers dermate veel overlap, dat hieruit twee 

subjectposities afgeleid kunnen worden.  

5.5.1 Betekenisopties voor arbeidsbeperkte 

ONAFHANKELIJK MET MOGELIJKHEDEN  

De eerste subjectpositie heeft als master signifier ‘onafhankelijk met mogelijkheden’. Een 

arbeidsbeperkte is iemand die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zijn leven, omdat hij vooral 

mogelijkheden heeft en deze wil inzetten voor zijn eigen welzijn en dat van de samenleving. Nu staat 

hij nog buitenspel, maar de P-wet helpt om deze mensen te activeren. Zo kunnen zij onafhankelijke 

burgers worden. Mogelijkheden van arbeidsbeperkten vertalen zich in verdienvermogen. Door het 

accent op mogelijkheden, is er weinig ruimte voor de beperkende eigenschappen van een individu. Hij 

kan vooral heel veel wel waar hij voorheen heel veel niet kon. Je bent alleen arbeidsbeperkt als je 

volledig en permanent afhankelijk bent van overheidsondersteuning voor je levensonderhoud. Deze 

nadruk op het individu en zijn mogelijkheden creëert de ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, wat 

eveneens een individuele aangelegenheid is. Het initiatief om jezelf te ontwikkelen, zelfredzaam en zo 

volwaardig burger te zijn, ligt daarmee bij de arbeidsbeperkte zelf. Hij kan zijn leven beïnvloeden net 

als ieder ander.  

Tegelijk neemt de arbeidsbeperkte een aparte plaats in de samenleving in, aangezien hij onder het wml 

betaald mag worden, zoals het gewenste instrument loondispensatie voorstaat. Alleen arbeidsbeperkten 

worden beoordeeld op hun verdienvermogen, terwijl dit voor andere werknemers niet geldt. Deze 

tegenstrijdigheid lijkt een pragmatische keuze voor meer banen te zijn, zodat zoveel mogelijk 

arbeidsbeperkten hun mogelijkheden kunnen inzetten.  

KWETSBAAR MET MOGELIJKHEDEN  

Een tegengestelde subjectpositie met de master signifier ‘kwetsbaar met mogelijkheden’ kenmerkt zich 

door arbeidsbeperkten te identificeren als mensen zoals ieder ander die door de maatschappij beperkt 

worden in hun mogelijkheden. Desondanks deze externe barrières die ertoe leiden dat iemand zich 
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beperkt voelt, is een arbeidsbeperkte wel degelijk anders. Hij heeft namelijk meer ondersteuning en 

begeleiding nodig bij het functioneren in een organisatie. Deze benodigde steun maakt hem kwetsbaar, 

omdat hij afhankelijker is dan niet-arbeidsbeperkten. Door de beperking te erkennen zonder dat hier een 

uitsluitende werking vanuit gaat, blijft een arbeidsbeperkte mogelijkheden houden in dit discours. 

Kwetsbaarheid is hier geen probleem, maar een gegeven waaraan een samenleving zich aanpast zodat 

iedereen zich gewaardeerd weet en volop kan meedoen naar zijn eigen kunnen. Hoe kwetsbaarder een 

individu, op hoe meer steun hij recht heeft, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering om een 

basislevensstandaard te verzekeren. De nadruk ligt echter op aanpassingen, om de samenleving te leren 

dat arbeidsbeperkten anders zijn, maar evenveel mogelijkheden hebben als anderen. Hiervoor zijn 

voldoende overheidsfinanciën nodig, terwijl de P-wet bezuinigingen voorstelt. Daarom zijn de partijen 

die deze subjectpositie hanteren tegen de P-wet, omdat het niet de middelen biedt om kwetsbare mensen 

met mogelijkheden voldoende te ondersteunen en een cultuuromslag te bewerkstelligen. 

Loonkostensubsidie is daarentegen te prefereren boven loondispensatie, aangezien dit tot een 

gelijkwaardigere behandeling van arbeidsbeperkten zal leiden door hen het cao-loon te laten verdienen.  

Het sociaal model in het wetenschappelijke disability-domein is in dit discours zichtbaar door de nadruk 

op de rol die maatschappelijke barrières spelen in de identiteitsbepaling van arbeidsbeperkten en hoe dit 

aangepast kan worden. Door echter eveneens de kwetsbaarheid van deze mensen te benoemen, is deze 

subjectpositie niet één op één af te leiden uit het sociaal model.  

5.5.2 Arbeidsbeperkte als verantwoordelijke beperkte 

Evenals de betekenis van sociale zekerheid, volwaardig meedoen en beperking een combinatie van 

nodale punten is, zo geldt dit eveneens voor de subjectpositie van arbeidsbeperkte. De master signifiers 

‘onafhankelijk met mogelijkheden’ en ‘kwetsbaar met mogelijkheden’ hebben beide een plek gevonden 

in de identiteit van de doelgroep zoals deze uit de P-wet blijkt. Ook hier is echter de verantwoordelijke, 

onafhankelijke mens het fundament waarop de subjectpositie rust, door de deels gesedimenteerde 

discoursen van ‘van compensatie naar participatie’ en ‘sociaal model’.  

Primair is een arbeidsbeperkte een mens met mogelijkheden die door zijn individuele eigenschappen 

ondersteuning nodig heeft in het leven. Door de aanwezigheid van deze functiebeperkingen moet hij 

barrières in de samenleving overwinnen om volwaardig mee te kunnen doen. Dit meedoen is zijn eigen 

verantwoordelijkheid en dit wil de arbeidsbeperkte ook nemen door zijn streven naar onafhankelijkheid. 

Onafhankelijkheid is de sleutel tot zowel economische zelfstandigheid als persoonlijke ontwikkeling en 

sociale contacten. De P-wet geeft zo de tegenstrijdige boodschap af dat arbeidsbeperkten willen werken 

om onafhankelijk te zijn en mee te doen als ieder ander, maar staat deze onafhankelijkheid in de weg 

door hen te categoriseren op basis van hun beperking om hen in te kunnen delen bij beleidsinstrumenten 

die de gemeentelijke overheid moet hanteren om dit meedoen te faciliteren.   



Normalisatie van arbeidsbeperkten 

Judith Jansen Vrije Universiteit 68 

 

Hoofdstuk 6. Conclusie en discussie 
 

6.1 Conclusie 

De uitgevoerde discoursanalyse aan de hand van de discourstheorie van Laclau en Mouffe is een eerste 

aanzet om te onderzoeken in hoeverre de sociale constructie oftewel subjectpositie van de 

beleidsdoelgroep arbeidsbeperkten is genormaliseerd tijdens de totstandkoming van de Participatiewet. 

Deze wet verwacht van arbeidsbeperkten dat zij een (reguliere) baan hebben en zo meedoen in de 

samenleving, net als ieder ander. Voorheen namen zij echter een afhankelijkere, kwetsbaardere positie 

in waar inkomensondersteuning bij hoorde. De P-wet komt voort uit hervormingen in de sociale 

zekerheid die gekenmerkt kunnen worden als ‘van compensatie naar participatie’ en in het 

gehandicaptendomein zodat er meer ruimte is om mogelijkheden van mensen te zien. Het is echter de 

vraag of deze ingeslagen richting van participatie en emancipatie oftewel normalisatie eveneens 

zichtbaar is in de P-wet die de arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten beïnvloedt. Geldt dit discours van 

onafhankelijkheid eveneens voor hen of houden zij een aparte positie waar ruimte is voor 

kwetsbaarheid? De hoofdvraag die daarom is gesteld, luidde: in hoeverre is de subjectpositie van mensen 

met een arbeidsbeperking genormaliseerd ten tijde van de totstandkoming van de Participatiewet tussen 

november 2012 en juli 2014? 

De sociale constructie van een beleidsdoelgroep heeft volgens de policy design theory invloed op het 

gevoerde beleid en vice versa. Daarnaast zijn leden van de beleidsdoelgroep en de samenleving zich 

vaak niet bewust van deze sociale constructie, hetgeen hen onwetend en daarmee onmondig maakt om 

het gevoerde beleid en de sociale constructie te beïnvloeden. De discourstheorie van Laclau en Mouffe 

bood handvatten om zowel de subjectpositie van arbeidsbeperkten te deconstrueren en te analyseren, of 

er strijd gaande is tussen deze en andere subjectposities en wanneer een specifieke invulling 

hegemonisch is geworden.  

Aangezien de discourstheorie van Laclau en Mouffe beïnvloeding door actoren van het discours uitsluit 

en theoretisch blijft, is met behulp van het stappenplan van Walton en Boon en thematische analyse de 

discourstheorie omgezet in een werkbare, gestructureerde onderzoeksmethode. Door teksten 

uitgesproken of geschreven door actoren te analyseren, werd niet alleen duidelijk hoe de P-wet 

chronologisch is ontstaan, maar eveneens welke discoursen streden om betekenissen van tekens te 

fixeren en hoe deze fixatie al dan niet plaatsvond. Door de strijdende discoursen te identificeren en 

analyseren, ontstond tevens inzicht in de subjectposities die deze discoursen bevatten.  

In antwoord op de eerste deelvraag (Welke antagonistische discoursen en bijbehorende subjectposities 

waren aanwezig tijdens de totstandkoming van de P-wet?) tonen de resultaten aan er strijd was over de 

invulling van sociale zekerheid, volwaardig meedoen en beperking. Sociale zekerheid kreeg de 

betekenis als ‘solidariteit als recht’ of ‘solidariteit begint bij jezelf’. Volwaardig meedoen had de 
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betekenisopties ‘werken voor individueel welzijn’ en ‘werken voor Nederland’. De definiëring van 

beperking was ofwel ‘maatschappelijke barrières’, ofwel ‘economische functiebeperking’. Alle 

discoursen zijn zichtbaar in de P-wet waarover op 1 juli 2014 door de Eerste Kamer werd gestemd, maar 

de meest hegemonische discoursen zijn ‘solidariteit begint bij jezelf’ en ‘werken voor Nederland’. 

Aangezien krachtige hegemonische interventies in het wetsproces ontbreken door de nadruk van het 

kabinet op compromissen is er daarom niet één dominant discours en daarmee geen dominante 

subjectpositie, in antwoord op de tweede deelvraag (Welke hegemonische interventie(s) hebben geleid 

tot een hegemonisch discours en subjectpositie?). De subjectpositie bestaat zowel uit het discours 

‘onafhankelijk met mogelijkheden’ en ‘kwetsbaar met mogelijkheden’ die echter conflicteren. Dit 

resulteerde in een P-wet en daarmee in een sociale constructie waar antagonistische betekenissen naast 

elkaar bestaan, hetgeen volgens de discourstheorie onvermijdelijk zal leiden tot nieuwe 

betekenisconflicten totdat één discours sterk genoeg is om zijn betekenisnetwerk te sedimenteren.  

Ondanks de pluriforme subjectpositie van arbeidsbeperkten waarop de P-wet berust, is wel een 

hiërarchie in discoursen en subjectposities zichtbaar. Zo indiceren de koppeling van volwaardig 

burgerschap aan het voorzien in het eigen levensonderhoud en de motivering van de noodzaak van 

hervorming van de sociale zekerheid door een beroep te doen op eigen verantwoordelijkheid dat de 

overheid meer verwachtingen stelt aan participatie van arbeidsbeperkten. Een reguliere baan is de norm 

evenals het zelf verdienen van een inkomen, terwijl beschut werk en een Wajong-uitkering de 

uitzondering worden voor mensen die echt niet zonder ondersteuning kunnen. Daarmee zegt de P-wet 

dat het gros van de arbeidsbeperkten zonder inkomensondersteuning kan en voldoende mogelijkheden 

heeft om op eigen kracht te leven en zo een bijdrage te leven aan de Nederlandse samenleving in sociaal 

en economisch opzicht. De voorgestelde uniforme regeling voor arbeidsbeperkten is er echter niet 

gekomen door de kwetsbare, niet-reguliere subjectpositie die deze doelgroep in eerdere discoursen had 

met bijbehorende inkomensvoorzieningen. Voorrang bij garantiebanen, het quotum en een term als ‘de 

onderkant van de arbeidsmarkt’ zijn tekenen van een aparte positie die arbeidsbeperkten innemen, 

waarin hun kwetsbaarheid onderkent is. Kortom, de normalisatie van mensen met een arbeidsbeperking 

is onmiskenbaar in gang gezet, maar niet volledig. In de Participatiewet wordt zowel de gewenste 

onafhankelijkheid van deze beleidsdoelgroep als de nu nog aanwezige afhankelijkheid beklemtoont, 

alhoewel de afhankelijkheid een te veranderen kenmerk lijkt te zijn. De ruimte voor stemmen die de 

normalisatie van arbeidsbeperkten kritisch bevragen en zo alternatieve betekenisgeving voorstellen is 

weliswaar beperkt, de strijd wie arbeidsbeperkten zijn is nog niet gestreden. 

6.2 Discussie 

De uitgevoerde discoursanalyse is een eerste aanzet om de discourstheorie toe te passen op de analyse 

van de sociale constructie van de beleidsdoelgroep arbeidsbeperkten en de identificatie van het 

veranderingsmechanisme daarvan. De abstractie van de discourstheorie die handvatten mist om 

daadwerkelijk toe te passen op de werkelijkheid, leidt ertoe dat het ontbreekt het in de wetenschappelijke 
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literatuur aan voorbeelden hoe een soortgelijk onderzoek correct uit te voeren. Het stappenplan van 

Walton en Boon bleek een waardevol model om de dataverzameling en -analyse op te baseren door het 

voortbouwen van de auteurs op eerder uitgevoerd discourstheoretisch onderzoek. Daarentegen is het 

model zelf nog nauwelijks getest op bruikbaarheid en deugdelijkheid, zodat de waarde ervan voor 

discoursanalyse als design nog niet bewezen is. Bovendien staat in het model van Walton en Boon de 

subjectpositie van een beleidsdoelgroep niet centraal, maar is het een onderdeel naast floating signifiers 

en antagonistische discoursen. De stap in het model waarin de identificatie en analyse van 

subjectposities centraal stond, was hierdoor algemeen en niet toegespitst op de nadruk die in dit 

onderzoek lag op de subjectpositie.  

Het onderzoek kent verder de volgende verbeterpunten. Ten eerste biedt het aantal geraadpleegde 

teksten geen volledig overzicht van de gebeurtenissen tijdens de totstandkoming van de P-wet. Van de 

genoemde actoren zijn niet alle teksten gebruikt of gevonden door toegankelijkheidsproblemen van met 

name hun eigen websites. Bovendien ontbreken sommige actoren in de analyse, omdat hun teksten 

moeilijk te achterhalen waren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Cedris die tijdens de dataverzameling 

een nieuwe website lanceerden waarop teksten ontbraken die zij hebben gepubliceerd ten tijde van de 

totstandkoming van de P-wet. Hierdoor is een vertekende weergave van de gebeurtenissen weergegeven, 

waardoor de analyse en de daaruit getrokken conclusies wellicht een andere uitkomst zouden hebben 

gehad, hetgeen de validiteit van het onderzoek schaadt.  

Ten tweede is de keuze voor de discourstheorie om een relatief korte tijdsperiode te analyseren 

betwistbaar. DT is bedoeld voor de analyse van macro-ontwikkelingen in discours door de hoge mate 

van abstractie die de theorie kenmerkt waar een onderzoeksperiode van een eeuw of een aantal decennia 

beter bij past dan anderhalf jaar. CDA was achteraf bezien een geschikter discoursanalytische methode 

geweest die zowel aandacht heeft voor de context waarin een discours zich bevindt als voor meer micro-

ontwikkelingen. De korte onderzoeksperiode zou kunnen verklaren waarom geen hegemonische 

interventies geïdentificeerd zijn, omdat de kans klein was dat precies in de bestudeerde korte periode 

waarin de P-wet tot stand kwam een krachtige articulatie plaatsvond. Het is daarnaast de vraag of 

hegemonische interventies wel geïdentificeerd kunnen worden wanneer zo betrekkelijk snel een 

discoursanalyse wordt gedaan. Kunnen gesedimenteerde discoursen niet slechts achteraf herkend 

worden nadat ruimte is ontstaan voor alternatieve betekenisopties, aangezien een gesedimenteerd 

discours betekenisgeving natuurlijk laat lijken?  

Deze analyse toont echter wel aan dat er danwel geen sprake is van een hegemonisch discours en 

subjectpositie van arbeidsbeperkten, maar dat er al wel een hiërarchische positionering van discoursen 

zichtbaar is. Dit ontstaan van een hiërarchie zou de opmaat kunnen zijn voor het sedimenteren van een 

discours. Hegemonische interventies vinden wellicht gefaseerd plaats waar. Deze gefaseerde opbouw 

van een hegemonische interventie wordt niet beschreven door Laclau en Mouffe (1985) of door andere 
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onderzoekers die discourstheoretisch onderzoek hebben verricht (zoals Van Bommel & Spicer 2011; 

Glasson, 2012; Walton & Boon, 2014). Vervolgonderzoek zou deze mogelijke fasering zowel 

theoretisch als empirisch kunnen onderzoeken om zo een genuanceerder en empirisch relevanter model 

te ontwikkelen zodat discourstheoretisch onderzoek toegankelijker wordt. Concepten als subjectpositie, 

floating signifiers, antagonistische discoursen en hegemonische interventies kunnen immers waardevol 

zijn in het beschrijven van de opkomst en strijd tussen discoursen en daarmee in het kritisch bevragen 

van zogenaamd natuurlijke sociale constructies van mensen.  

Ten derde is de operationalisatie en de identificatie van floating signifiers, nodale punten en master 

signifiers nog te weinig gestructureerd, ondanks de toevoeging van thematische analyse. Het ontbreken 

van eenduidige of ten minste regelmatig gebruikte indicatoren van deze concepten leidt ertoe dat bij het 

benoemen ervan interpretatie onvermijdelijk een grote rol speelde. Het is daarom aanbevelenswaardig 

voor vervolgonderzoek om deze waardevolle concepten van een gedegen empirische operationalisatie 

te voorzien die de theoretische beginselen van DT recht blijft doen.  

Tot slot is het gebruik van de woorden ‘beperking’ en ‘arbeidsbeperkte’ problematisch in een 

discoursanalyse die verschillende betekenisopties van deze doelgroep probeert te identificeren. Het is te 

eenvoudig om dit manco te verklaren door de gebreken die een taal heeft, aangezien het juist taal is dat 

onze werkelijkheid bepaalt. Door mensen met een beperking apart te benoemen door ‘met een 

beperking’ aan hun mens-zijn toe te voegen, is van werkelijke normalisatie geen sprake. Zij worden 

afgemeten aan de norm van de ‘niet-beperkte’ mens. Een werkelijke verandering in de sociale 

constructie van arbeidsbeperkten zou plaatsvinden wanneer ‘beperking’ uit hun benaming is verdwenen 

en zij eveneens onderdeel zijn van de norm of wanneer diversiteit en afhankelijkheid tot norm zijn 

verheven.  
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Bijlage 1. Overzicht van gebruikte teksten voor discoursanalyse 
 

Periode Document Actor Datum Pagina's Tekstnummer 

Okt 2012 - 

maart 2013 

Regeerakkoord Kabinet Rutte II 29-okt-12 4 1 

  Website VNO-NCW VNO-NCW 1-nov-12 1 2 
 

Algemeen overleg Tweede 

Kamercommissie SZW 

22-nov-

12 

32 3 

 
Brief reactie regeerakkoord Divosa & Cedris 5-dec-12 2 4 

 
Contourenbrief Kabinet Rutte II 21-dec-12 11 5 

 
Brief nav algemeen overleg 30-

1-13 

VNG 28-jan-13 3 6 

 
Algemeen overleg Tweede 

Kamercommissie SZW 

30-jan-13 57 7 

 
Krantenartikel NRC 

Handelsblad 

Ieder(in) 13-feb-13 1,5 8 

 
Krantenartikel Het Financieele 

Dagblad 

Divosa 11-mrt-13 1,5 9 

      

April 2013 - 

juni 2013 

Sociaal akkoord Stichting van de Arbeid 11-apr-13 40 10 

 
Brief sociaal akkoord Kabinet Rutte II 11-apr-13 12 11 

 
Brief reactie sociaal akkoord Platvorm VG & 

Cliëntenraad 

11-apr-13 6 12 

 
Plenair debat Tweede Kamer Tweede Kamerfracties 17-apr-13 60 13 

 
Notulen overleg Divosa 19-apr-13 4 14 

 
Rapport RMO 1-mei-13 84 15 

 
Krantenartikel Trouw Divosa 8-mei-13 1,5 16 

 
Brief reactie sociaal akkoord VNG 17-mei-

13 

8 17 

 
Artikel Binnenlands Bestuur VNG 4-jun-13 1 18 

 
Resolutie 13-puntenplan VNG 5-jun-13 2 19 

 
Krantenartikel Trouw UWV 5-jun-13 3 20 

      

Juni 2013 - 

nov 2013 

Reactie 13-puntenplan Kabinet Rutte II 10-jun-13 5 21 

 
Brief nieuwe hoofdlijnen Kabinet Rutte II 27-jun-13 12 22 

 
Advies Actal 30-jul-13 9 23 

 
Advies VNG 8-aug-13 5 24 

 
Advies/Uitvoeringstoets UWV 8-aug-13 36 25 

 
Advies Inspectie SZW 9-aug-13 2 26 

 
Advies Uitvoeringspanel 19-aug-

13 

5 27 

 
Troonrede Kabinet Rutte II 17-sep-13 4 28 
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Algemeen overleg Tweede 

Kamercommissie SZW 

10-okt-13 37 29 

 
Advies Raad van State 1-11-

2013 

21 30 

 
Krantenartikel Trouw Platvorm VG & 

Cliëntenraad 

16-nov-

13 

2 31 

      

Dec 2013 - 

maart 2014 

4e nota van wijziging Kabinet Rutte II 2-dec-13 9 32 

 
Website FNV FNV 4-dec-13 1 33 

 
Position paper Ieder(in) 7-jan-14 2 34 

 
Position paper Divosa 13-jan-14 3 35 

 
Position paper VNG 13-jan-14 8 36 

 
Krantenartikel Trouw FNV 14-jan-14 2 37 

 
5e nota van wijziging Kabinet Rutte II 27-jan-14 4 38 

 
6e nota van wijziging Kabinet Rutte II 3-feb-14 3 39 

 
Brief bij 6e nota Kabinet Rutte II 3-feb-14 9 40 

 
7e nota van wijziging Kabinet Rutte II 18-feb-14 4 41 

 
Plenair debat Tweede Kamerfracties 18-feb-14 57 42 

 
Plenair debat deel II Tweede Kamerfracties 19-feb-14 78 43 

      

April 2014 - 

juli 2014 

Hoorzitting Eerste Kamerfracties, 

UWV, Locus, 

AbvakaboFNV, Cedris, 

Divosa, Start 

Foundation, VNG, 

VNO-NCW, FNV, 

Hoogleraar arbeidsrecht 

Maastricht University 

23-mei-

14 

28 44 

 
Plenair debat Eerste Kamerfracties 24-jun-14 78 45 

      

    
Totaal: 

758,5 

 

 

  



Normalisatie van arbeidsbeperkten 

Judith Jansen Vrije Universiteit 80 

 

Bijlage 2. Afgenomen interviews ter voorbereiding en verificatie 
 

Respondent Functie Organisatie Datum 

Henny Mulder Advisor inclusive 

work organization 

Uitvoeringsorganisatie 

Werknemers Verzekeringen 

23 mei 2018 

Alice Schippers Directrice Disability Studies in Nederland 5 juni 2018 

Luciënne Middelhof Procesmanager Divosa 7 juni 2018 

Jos Stuart Sr. communicatie-

adviseur / 

woordvoerder  

Divosa 12 juni 2018 

Menno Meihuizen Sr. beleidsmedewerker Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 

20 juni 2018 

Fer Nieuweboer Afdelingshoofd Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 

20 juni 2018 

Anoushka Schut-

Welkzijn 

Oud-Tweede Kamerlid 

/ vervangend lid vaste 

kamercommissie SZW 

VVD 26 juni 2018 

Erik Voerman Strategisch 

beleidsadviseur 

Uitvoeringsorganisatie 

Werknemers Verzekeringen 

5 juli 2018 

Harm Rademaekers Landelijk adviseur 

arbeidsdeskundige 

Uitvoeringsorganisatie 

Werknemers Verzekeringen 

5 juli 2018 

 

  



Normalisatie van arbeidsbeperkten 

Judith Jansen Vrije Universiteit 81 

 

Bijlage 3. Voorbeeld van interviewhandleiding 

 

Interviewhandleiding masterscriptie – UWV 

Instructie interviewer: voor je begint eerst de volgende gegevens invullen 

Administratieve gegevens                                                    

Naam interviewer:  

Naam respondent:  

Locatie interview:  

Datum:  

Tijdstip begin interview: 

Tijdstip einde interview: 

Gespreksintroductie 
Tijdsduur interview: ongeveer 1 uur 

Opname band/aantekeningen: Vind je het goed dat het interview wordt opgenomen? Tijdens het interview zal ik 

aantekeningen maken. Dit is puur voor mezelf om de structuur van het interview in de gaten te houden. 

Anonimiteit en vertrouwelijkheidsaspect: Mag ik je naam noemen in het onderzoek gecombineerd met 

antwoorden die je hebt gegeven of liever niet? 

Voorstellen 

 

Doel en nut van het interview: Dit interview is onderdeel van de dataverzameling voor mijn masterscriptie van 

de master Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. Mijn onderzoek betreft de Participatiewet en dan met name 

hoe deze wet bijdraagt aan een specifieke sociale constructie van arbeidsbeperkten. Mijn vertrekpunt is de 

policy design theory die stelt dat beeldvorming of de sociale constructie van beleidsdoelgroepen een positief of 

negatief effect heeft op het gevoerde beleid: het legitimeert straffende of juist belonende maatregelen. Tegelijk 

beïnvloedt beleid op zijn beurt ook weer de sociale constructie van beleidsdoelgroepen.  

De Participatiewet zou door zijn nadruk op reguliere arbeidsparticipatie door arbeidsbeperkten en de 

bijbehorende versmalling van de doelgroep beschut werkenden en Wajong’ers aan een andere sociale 

constructie kunnen bijdragen. Zo lijkt er sprake te zijn van ‘normalisering’ van arbeidsbeperkten: zij lijken 

minder recht te hebben op ondersteuning en krijgen meer verantwoordelijkheid. Mijn onderzoeksvraag is 

daarom: hoe is de sociale constructie van arbeidsbeperkten veranderd tijdens het opstellen van de 

Participatiewet? 

 

Nog vragen? 

Instructie interviewer: zet nu de taperecorder aan 

 

Topic 1 Arbeidsparticipatie 

 

Inleidende vraag: Kunt u vertellen wat uw rol was tijdens de totstandkoming van de Participatiewet? 

Inleiding: Staatssecretaris Klijnsma schrijft in haar memorie van toelichting bij de PW dat de wet 

iedereen de mogelijkheid wil geven om mee te doen in de samenleving.  

Vraag: Wat is volgens u de functie van arbeidsparticipatie voor mensen met een beperking? 

Topic 2 Totstandkoming van de Participatiewet 

 

Inleiding: Het ministerie van SZW heeft in opdracht van het kabinet Rutte II de Participatiewet verder 
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uitgewerkt. Deze wet kwam niet uit de lucht vallen, maar is gebaseerd op de voorgaande Wet werken naar 

Vermogen (Wwnv) en een aantal rapporten van Adviescommissies (Bakker, De Vries, Westerlaken).  

Vraag: Kunt u iets vertellen over de achtergrond van de Participatiewet?  

> Wat was de aanleiding voor deze wet? 

Vraag: Hoe is de totstandkoming van de PW volgens u verlopen? 

Vraag: Welke momenten zijn van belang geweest voor de uiteindelijke vormgeving van de PW zoals 

deze op 1-1-2015 werd ingevoerd? 

> Nota van wijziging, sociaal overleg en akkoord, definiëring arbeidsbeperkten, quotum 

Vraag: Welke rol heeft het UWV gehad in het opstellen van de PW? 

> Uitvoeringstoets juni/aug 2013 

Vraag: Wat was de achtergrond waarop het handelen van UWV was gebaseerd tijdens het opstellen 

van de PW? 

Vraag: Hoe heeft UWV geprobeerd invloed uit te oefenen tijdens de totstandkoming van de PW? 

Vraag: Welke andere partijen hebben volgens u een aandeel gehad in de totstandkoming van de PW? 

Vraag: Wat was hun boodschap? 

Vraag: In welke mate heeft UWV meer of minder taken sinds de PW? 

 

Topic 3 Participatiewet en sociale constructie arbeidsbeperkten 

Inleiding: Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet die onder meer de WSW en deels de Wajong 

heeft vervangen. Dit heeft invloed gehad op de financiële ondersteuning en werkmogelijkheden voor 

mensen met een beperking. Zo zijn de criteria om beschut te kunnen werken verscherpt en hebben 

Wajong’ers met enig arbeidsvermogen geen recht meer op financiële ondersteuning. Dit alles met de 

bedoeling om meer mensen die enig arbeidsvermogen hebben bij een reguliere werkgever te plaatsen.  

Vraag: Hoe wordt arbeidsvermogen bepaald? 

Vraag: Welke boodschap over mensen met een functiebeperking spreekt er volgens u uit de 

Participatiewet? 

Afronding 
 

Afronding: Ik ben aan het eind van het interview gekomen. Heb je nog iets gemist of wil je nog wat toevoegen? 

 

Bedanken 

 

Instructie interviewer: Taperecorder uitzetten 

Vraag: Hoe vond je het interview gaan? 

Instructie interviewer: Geef nu eventueel je mening als iemand daar tijdens het interview naar vroeg. 

Telefoonnummer en/of e-mailadres geven 

Vindt u het prettig om het onderzoek te ontvangen wanneer dit is afgerond en beoordeeld? Dit zal in augustus 

zijn.  
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Bijlage 4. Korte reflectie op onderzoeksonderwerp 
 

De motivatie om onderzoek te doen naar de invloed van de Participatiewet op de subjectpositie van 

mensen met een arbeidsbeperking is gelegen in de opmerking van Van der Torre en Fenger (2015) dat 

van deze groep mensen te veel verwacht wordt in de huidige participatiesamenleving. Deze groep zou 

te kwetsbaar zijn om zo veel zelfstandigheid van te verwachten. Het kritische karakter van 

discoursanalytisch onderzoek bood mij de gelegenheid om deze veronderstelling te onderzoeken en om 

zo eventuele misstanden aan de kaak te kunnen stellen. Overheidsbeleid dat in mijn ogen kwetsbare 

mensen benadeelt, tast namelijk een rechtvaardigheids- en gelijkheidsideaal aan. Dit betekent dat ik 

arbeidsbeperkten als kwetsbare mensen zie waar onafhankelijkheid minder snel van verwacht mag 

worden. Bovendien ben ik van mening dat onafhankelijkheid een onhaalbare en onwenselijke staat van 

zijn is door de inherente gebrokenheid van de wereld en het pech en leed dat daaruit voortkomt. Hieruit 

volgde de opvatting dat het aanpassen van de huidige rechten van arbeidsbeperkten onterecht was. Dit 

betekent echter niet dat mensen met een beperking afgeschermd van niet-beperkten zouden moeten 

leven en werken. Het is goed als de maatschappij zich aan hen aanpast en hun beperking accepteert. In 

disability-termen zou ik mijzelf dan ook scharen bij de critici van het medisch en sociaal model. Zij 

erkennen dat het bezien van mensen met een arbeidsbeperking als functioneel beperkt geen recht doet 

aan hun mogelijkheden zoals het medisch model veronderstelt, maar dat het sociaal model hun 

lichamelijk of geestelijk ‘anders-zijn’ niet erkent. Gaandeweg het onderzoek bespeurde ik bij mijzelf 

een verschuiving in opvatting dat de gevraagde participatie en het verdienen van een eigen inkomen an 

sich niet verkeerd zijn. Sterker, het getuigt van de erkenning van de mogelijkheden en van de waarde 

van arbeidsbeperkten voor de maatschappij.  
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Bijlage 5. Descriptieve en interpretatieve coderingen 
 

Descriptieve codering Interpretatieve codering 

Eén regeling Doel 

Reguliere baan Specifiek instrument, doel 

Inclusieve arbeidsmarkt Algemeen instrument, doel 

Onderkant van de arbeidsmarkt Doelgroep 

Loondispensatie voor- en nadelen: meer banen, 

loondiscriminatie, bureaucratisch 

Specifiek instrument 

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt Criterium doelgroep 

Herkeuring Wajong wel/niet Specifiek instrument  

Instroom sw-bedrijven beperken/niets aan 

veranderen 

Specifiek instrument 

Verantwoordelijke partij organisatie beschut werk Specifiek instrument 

Aantal plekken beschut werk Specifiek instrument 

Taken gemeenten Specifiek instrument 

Werken boven/onder wettelijk minimumloon  Specifiek instrument 

Re-integratie en begeleiding Specifiek instrument 

Financieel budget Algemeen instrument 

Ingangsdatum P-wet Proces 

Quotum voor- en nadelen Specifiek instrument 

Invoeringstermijn quotum Proces 

Ingangsdatum quotum Proces 

Verschillen en overeenkomsten met Wet werken 

naar vermogen 

Aanleiding, proces 

Uitkering Wajong omhoog/omlaag Specifiek instrument 

Efficiencykorting Algemeen instrument, doel 

Loonkostensubsidie voor- en nadelen: volwaardig 

loon, minder banen 

Specifiek instrument 

Arbeidsvermogen Criterium doelgroep 

Activeren Doelgroep, doel, algemeen instrument 

Zelfstandig WML verdienen Doel, doelgroep 

Decentralisatie Doel, algemeen instrument 

Beleidsruimte gemeenten Algemeen instrument 

Aantal garantiebanen Specifiek instrument 

Doelgroep garantiebanen Criterium doelgroep, specifiek instrument 

Garantiebanen voor- en nadelen: concurrentie 

doelgroepen, stigmatisering 

Specifiek instrument 

Sociaal akkoord Proces 

Sociale partners Proces, samenwerking/draagvlak 

Indicatiestelling centraal of decentraal Specifiek instrument 

Werkbedrijven Specifiek instrument 

Cao sw-bedrijven Specifiek instrument 

Laagste loonschalen cao reguliere bedrijven Specifiek instrument 

Mogelijkheden Doelgroep, algemeen instrument, doel 

Kansen Doelgroep, algemeen instrument, doel 

Meedoen/participeren Doelgroep, algemeen instrument, doel 

Ondersteuning Doel 

Bijstandsuitkering Specifiek instrument 

Loonwaarde Criterium doelgroep 

Zorgplicht sw-plekken en beschutte werkplekken 

gemeenten 

Specifiek instrument 
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Rechten sw-populatie/zittende WSW’ers Specifiek instrument 

Rechten zittende Wajong-populatie Specifiek instrument 

Monitoring uitvoering P-wet Proces 

Middelen om banen te creëren voor 

arbeidsbeperkten: reshoring, job carving 

Algemeen instrument 

Kwetsbaarheid Doelgroep 

Eigen kracht: zelfredzaamheid, eigen 

verantwoordelijkheid 

Doelgroep, doel, algemeen instrument 

Capaciteit gemeenten voor uitvoering P-wet: 

financieel, kennis en expertise 

Specifiek instrument 

Toekomst sociale zekerheid: betaalbaarheid onder 

druk, noodzakelijke hervormingen, 

maatschappelijk draagvlak belangrijk 

Aanleiding, doel 

Sociaal vangnet hoort bij beschaafd land Doel 

Studieregeling Wajong Specifiek instrument 

Eigen inkomen verdienen Doelgroep, doel, algemeen instrument 

Zelfontplooiing Doelgroep, doel, algemeen instrument 

Zelfvertrouwen, zelfwaardering Doelgroep, doel, algemeen instrument 

Sociaal netwerk Doelgroep, doel algemeen instrument 

Motivatie arbeidsbeperkten Doelgroep 

 


