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Geachte Leden van de vaste commissie,

CONTACT

Aart Bertijn

Op 27 juni 2022 gaat u met Minister Schouten in debat over de
Participatiewet. Passend werk en een volwaardig inkomen zijn belangrijke
pijlers onder een betekenisvol leven. Net als een woning en noodzakelijke
zorg en ondersteuning bieden werk en inkomen de mogelijkheid om een
eigen netwerk op te bouwen en een zinvolle rol te spelen in een bedrijf en
in de maatschappij. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar voor veel mensen met
een beperking is dat niet zo.
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06-13204748
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abertijn@vgn.nl

Daarom vragen we uw aandacht voor twee punten:
1. Bied uitzicht op een volwaardig inkomen voor mensen met een
beperking.
2. Investeer in de talentontwikkeling van mensen met een beperking.
Uitzicht op een volwaardig inkomen
Door hun beperking zijn veel mensen met een beperking langdurig niet in
staat om (fulltime) te werken en dus langdurig aangewezen op de
Participatiewet. Ook als er formeel geen medische urenbeperking is
vastgesteld. Daarbij komt dat mensen met een beperking vaak op hun 18e
zonder startkwalificatie het (speciaal) onderwijs verlaten, omdat het
beroepsonderwijs niet past bij hun mogelijkheden. Terwijl zij nog lang niet
zijn uitgeleerd. Het huidige instrumentarium van de Participatiewet is
onvoldoende afgestemd op de behoefte van mensen met een beperking.
De regels zij te ingewikkeld, er is te weinig ruimte voor doorontwikkeling
en maatwerk en er is weinig uitzicht op wat wél kan. Het is positief dat de
minister Schouten de balans in de Participatie wil herstellen. Maar er is
meer nodig…
De VGN ondersteunt dan ook van harte het Manifest van De Werkcoalitie;
Dit biedt mensen met een beperking bestaanszekerheid en passend werk.
Wij dringen er op aan dat ervaringsdeskundigen met een verstandelijke,
zintuigelijke en lichamelijke beperking worden betrokken bij uitwerking
hiervan.
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Vraag:
Kunt u er bij de minister op aandringen dat zij de punten uit het manifest
van de Werkcoalitie meeneemt bij de uitwerking van de hoofdlijnen van de
herziening van de Participatiewet? En dat mensen met een beperking
worden betrokken bij de uitwerking hiervan?
Investeer in de talentontwikkeling van mensen met een beperking
Door het ontwikkelen van talent en vaardigheden wordt meedoen in de
samenleving makkelijker. Mensen met een beperking ontwikkelen zich
echter langzaam en op hun eigen manier. Dit vraagt om andere,
praktijkgerichte ontwikkeltrajecten dan het beroepsonderwijs kan bieden.
Door vanuit de dagbesteding te investeren in de talentontwikkeling van
mensen met een beperking, kunnen zij vaak doorgroeien naar de best
passende plek. Dit korte filmpje geeft een voorbeeld van zo’n praktijkleertraject. Het vraagt om een andere, integrale manier van werken,
waarin niet de indicatie, maar het ontwikkelproces centraal staat.
Daarom dringen we aan op een verbinding tussen onderwijs, zorg en
begeleiding naar werk. Binnen de Participatiewet zou, in samenhang met
de WMO, substantiële, laagdrempelige experimenteerruimte moeten
worden gecreëerd, in de vorm van maatwerk. Hierdoor kunnen
schoolverlaters uit het VSO zich verder ontwikkelen in de dagbesteding.
Mensen met een dagbestedingsindicatie kunnen zich via een
praktijkleertraject op maat door ontwikkelen. Waardoor zij na één of twee
jaar kunnen doorstormen naar een passende werkplek midden in de
maatschappij.
Vraag:
Wilt u er bij de minister op aandringen dat praktijkopleidingen expliciet
onderdeel uitmaken van het ondersteuningspakket dat vanuit de
Participatiewet wordt aangeboden aan mensen met een beperking?
We zijn vanzelfsprekend graag bereid om de inhoud van deze brief
persoonlijk toe te lichten.
Ook nodigen we u van harte uit voor een werkbezoek in de
gehandicaptenzorg. Dit biedt u de mogelijkheid om met mensen met een
beperking persoonlijk te spreken en te horen wat zij nodig hebben om
vanuit de dagbesteding de overstap te maken naar een passende werkplek
in de maatschappij.
Met vriendelijke groet,

Frank Bluiminck
Directeur
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