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Geachte mevrouw Hamer,  

 

In Nederland bestaat een breed gedeelde ambitie om de arbeidsmarkt voor iedereen bereikbaar te 

maken. Vrijwel alle politieke partijen hebben in de verkiezingsprogramma’s de wens geuit om de 

baankansen voor mensen met een arbeidsbeperking fors te verhogen. Dat is terecht, maar mag niet bij 

woorden blijven!  

 

Momenteel is de baankans voor mensen met een arbeidsbeperking onacceptabel klein en dat zet hen 

op grote sociale en economische achterstand. Dit verhoogt het risico op sociale uitsluiting en leidt tot 

een ongelijkheid die op gespannen voet staat met de uitgangspunten van het VN verdrag over mensen 

met een handicap, dat Nederland in 2016 geratificeerd heeft. 

 

Het gaat om honderdduizenden mensen, met allerlei talenten, voor wie werk van grote waarde is. 

Bovendien hebben we deze mensen nu en in de toekomst hard nodig op de arbeidsmarkt. Daarmee 

wordt het vraagstuk niet alleen maatschappelijk, maar ook economisch urgent. 

 

De coronacrisis leert ons wat de waarde van betaald werk is voor het welbevinden van mensen. De 

investering in de toeleiding naar betaald werk voor iedereen verhoogt het welzijn van mensen,  en 

draagt bij aan geluk en gezondheid. Dat gunnen we iedereen! 

 

De politiek is nu aan zet om de gedane verkiezingsbeloften om te zetten in duidelijke keuzes en 

gerichte investeringsbeslissingen. De brede steun in de Tweede Kamer voor het plan (van CDA en SP) 

om mensen met een arbeidsbeperking recht te geven op ondersteuning naar en tijdens betaald werk, 

is daarvoor een belangrijke basis om op verder te bouwen. 
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Met de coalitie die deze open brief heeft opgesteld hebben we in het vorige Regeerakkoord met 

succes verhinderd dat de loonkostensubsidie vervangen werd door de loondispensatie, waardoor 

mensen met een beperking beneden het minimum zouden gaan verdienen. Maar nu willen we ons 

niet te weer stellen tegen verdere verslechteringen, maar is het tijd voor verbetering! 

 

Daarom roepen wij op om in een nieuw regeerakkoord vast te leggen dat de komende vier jaar wordt 

ingezet op: 

 

 Recht op ondersteuning voor mensen met een arbeidsbeperking met aanspraak op de daarbij 

benodigde maatwerkvoorzieningen 

 Een landelijk dekkende publieke sociale infrastructuur, die een opstap- en vangnetfunctie vervult 

voor werknemers die ondersteuning nodig hebben, maar ook werkgevers helpt mensen in dienst 

te nemen. Zo dragen de bestaande sociaal werkbedrijven (of sociaal ontwikkelbedrijven) bij aan 

het realiseren van de inclusieve arbeidsmarkt   

 Het verhogen van arbeidsplekken bij reguliere werkgevers en voldoende beschutte werkplekken 

voor mensen die een beschermde werkomgeving nodig hebben  

 Een fatsoenlijk inkomen uit arbeid voor mensen die als gevolg van een medische urenbeperking 

niet fulltime kunnen werken. Dat vraagt een nader uit te werken door de overheid gefinancierde 

inkomensaanvulling als compensatie voor de uren die mensen niet kunnen werken.  Het 

benodigde budget voor deze inkomensaanvulling moet niet ten koste gaan van de reguliere 

(macro)budgetten voor re-integratie en loonkostensubsidie   

 Het beperken van administratieve lasten, zowel voor werkgevers als werknemers zodat 

participatie wordt gestimuleerd in plaats van belemmerd of zelfs ontmoedigd 

 Voldoende budget en een financieringssystematiek die gemeenten en UWV in staat stellen te 

investeren in mensen in plaats van te calculeren 

 Regelgeving waarbij uitgegaan wordt van vertrouwen, en waar de politiek luistert naar de 

betrokkenen. 

Hoogachtend, 

 

Kitty Jong     Noortje van Lith 

FNV, Vicevoorzitter    Activiste voor mensen met een arbeidshandicap  
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Cedris, Voorzitter    CNV-Vakcentrale, Voorzitter CNV Jongeren 

 

Patty van Belle     Illya Soffer 

Coalitie voor Inclusie, Voorzitter   Ieder(in), Directeur 
 

Amma Asante     Bart de Bart 

LCR, Voorzitter     SWOM, Voorzitter 
 

Nic van Holstein     Andrea Schouw-Naphegyi 
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Amber van Ginneken 

Wij Staan Op! 


