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Geachte leden van de vaste commissie, 

 

In de week van 25 november spreekt u met het kabinet over de begroting 

van SZW voor 2020. Met deze begroting investeert het kabinet met de 

programma’s ‘Breed offensief naar werk’ en ‘Simpel Switchen in de 

participatieketen’ in het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen 

met een beperking. De VGN ondersteunt de ingezette lijn van dit kabinet 

en is bereid om actief bij te dragen aan de uitwerking van dit beleid. Zo 

neemt de VGN onder andere deel aan het pilotproject ‘Praktijkleren met 

een praktijkverklaring in het mbo’. Dit project biedt mensen met een 

beperking kansen om zich te ontwikkelen.  

 

Geen uitstel, nu extra investeren 

Het beleid van het kabinet moet echter niet in pilots blijven steken. De 

huidige investeringen in het traject ‘Simpel Switchen in de 

participatieketen’ zijn vooral gericht op onderzoeken, verkenningen en 

pilots. Dit is ook nodig om uit te zoeken wat werkt, maar het kabinet kan 

nog in deze kabinetsperiode stappen zetten om mensen met een beperking 

beter mee te laten doen in het arbeidsproces. Zeker nu uit de eindevaluatie 

van de Participatiewet van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 

de doelstellingen van deze wet nauwelijks worden behaald.  Weliswaar 

hebben meer jonggehandicapten een baan gevonden, maar dan gaat het 

voornamelijk om tijdelijk en parttime werk. Zij zijn hierdoor langdurig 

aangewezen op een inkomen onder het minimumloon. De VGN vindt dat 

onwenselijk.  

 

Ook uit de eerder verschenen IBO-rapporten ‘Jongeren met een afstand tot 

de arbeidsmarkt’ en ‘Jongeren met een LVB’ blijkt dat structurele 

investeringen nu noodzakelijk zijn. De knelpunten uit beide onderzoeken 

zijn voor ons zeer herkenbaar. De VGN kan zich ook op hoofdlijnen vinden 

in de voorgestelde oplossingsrichtingen. De knelpunten die zijn  
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gesignaleerd, vragen om een aanpak waarin passende communicatie, het 

(h)erkennen van een (niet altijd zichtbare) beperking, het simpeler maken 

van overheidsbeleid, investeren in opleiden, echte integrale ondersteuning 

en de inzet van een ‘life coach’ essentiële elementen zijn. 

In de kabinetsreactie op zowel het IBO JmAA als het IBO LVB worden de 

hiervoor benodigde wezenlijke structurele investeringen doorgeschoven 

naar de volgende kabinetsperiode. Het gaat hierbij om investeringen in:  

• De regierol van gemeenten om tot een meer integrale aanpak te komen 

voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals jongeren met 

een licht verstandelijke beperking (LVB). 

• Life coaches voor kwetsbare jongeren. In de kabinetsreactie wordt het 

belang van life coaches onderkend, maar deze investering wordt nu 

doorgeschoven naar een volgend kabinet waardoor tijd en momentum 

verloren gaan.  

 

Deze extra investeringen missen we in de kabinetsreactie op beide IBO-

rapporten.  Met dit uitstel gaat een kans verloren. Het kabinet kan nu  al 

een structurele verbetering doorvoeren om mensen met een beperking 

beter te begeleiden naar de voor hun best passende plaats in de 

samenleving. 

 

Sluitende aanpak met maatwerk 

Het kabinetsbeleid wint aan kracht als deze een voorstel zou bevatten voor 

een intensivering en ook een sluitende aanpak om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt volwaardig te laten meedoen aan het 

arbeidsproces. Dit vraagt om een structurele investering in 

praktijkopleidingen voor mensen met een beperking die niet aan het 

reguliere onderwijs kunnen deelnemen. Met een praktijkopleiding op maat 

kunnen leerlingen, die niet in staat zijn een mbo-diploma te halen, vanuit 

de dagbesteding doorstromen naar de voor hen best passende werkplek in 

de ouderen- of gehandicaptenzorg, logistiek, groenvoorziening of andere 

sectoren. Een mooi voorbeeld is de brancheopleiding Woonhulp.  

Mensen met een beperking blijven zich hun hele leven lang ontwikkelen, 

maar hebben hier wel ondersteuning bij nodig. Om écht het verschil te 

maken, is maatwerk nodig. Ze hebben ruimte nodig om nieuwe 

uitdagingen aan te gaan met de zekerheid dat ze ook een stap terug 

kunnen doen als het niet lukt. Of op termijn een stap terug te kunnen doen 

als het (onbetaalde) werk te zwaar wordt omdat de belastbaarheid door de 

beperking afneemt.  
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Vragen 

• Kunt u er bij de staatsecretaris op aandringen dat de voorgenomen 

investeringen niet worden doorgeschoven naar het nieuwe kabinet? 

En dat nu wordt gestart met het structureel investeren in de 

financiering van life coaches voor jongeren met een LVB en 

jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt?   

• Kunt u er bij de staatssecretaris op aandringen dat er structurele 

ruimte wordt vrijgemaakt om te investeren in praktijkopleidingen 

zodat mensen met een beperking kunnen doorgroeien naar de voor 

hen beste passende werkplek? 

Wij leveren graag een bijdrage aan deze aanpak.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Frank Bluiminck 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

  


