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Alankomaalainen sosiaaliturvajärjestelmä nojaa vahvasti osallistamiseen ja
osallistumiseen työmarkkinoille eli ensisijainen tavoite sosiaaliturvalla
Alankomaissa on taata mahdollisuus henkilölle löytää töitä avoimilta
työmarkkinoilta. Työ on parasta sosiaaliturvaa niin yksilölle kuin yhteiskunnalle.
1.1.2015 Alankomaissa astui voimaan osallisuussäädös (Participatiewet), joka
korvasi vanhan WWB:n vuodelta 2004 (wet werk en bijstand). Alankomaiden
osallisuuden malli painottaa yksilön omaa vastuuta työllistymisessä avoimille
työmarkkinoille. Mikäli tämä ei ole mahdollista, henkilön odotetaan osallistuvan
yhteiskuntaa hyödyttävään toimintaan eli niin kutsuttuun osallistavaan
toimintaan. Osallisuuden lisäämisessä ovat mukana sosiaaliturvan saajien lisäksi
kolmas sektori, kunnat, valtio ja yritykset. Ajatuksena on, että jokainen
kansalainen on vastuussa omasta osallisuudestaan omien kykyjen tai omien
sosiaalisten verkostojen puitteissa.
Alankomaiden sosiaaliturvassa on viime vuosien aikana painotettu paikallista
toimintaa ja vastuuta. Vastuu ja valta sosiaaliturvan tarjoamisessa ja siihen
liittyvissä palveluissa on kunnilla, ei valtiolla. Paikallisella tasolla tunnetaan oman
alueen haasteet ja mahdollisuudet paremmin. Tosin tutkijat ovat
kyseenalaistaneet tämän väitteen. (Esim. tuore puolivälin arviointi osallisuuslaista
SCP 2018). Tutkimukset ovat osittaneet, että kansalaisryhmien välillä on eroja,
kuinka hyvin he pystyvät löytämään töitä avoimilta työmarkkinoilta. Toisekseen
alueiden välillä on eroja sosiaaliturvan toteutustavassa.
Alankomaiden sosiaaliturvan erikoisuutena on se, että työkyvyttömyys- ja muita
vammaisetuisuuksia saavia on enemmän kuin työttömyysetuuksia saavia.
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