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Geachte commissieleden,
Op maandag 13 januari jl. heeft u tijdens de hoorzitting/rondetafelbijeenkomst met verschillende
vertegenwoordigers uit de Nederlandse samenleving gesproken over het wetsvoorstel
Participatiewet. Ondanks dat de hoofdrichting van de Participatiewet werd ondersteund, was er ook
veel kritiek op de wijze waarop de Participatiewet wordt vormgegeven. Wij vragen met deze brief
aandacht voor onze zorgen.
Ieder(in), het Landelijk Platform GGz Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, MEE Nederland en
GGZ Nederland twijfelen er sterk aan of doelstelling van de Participatiewet met het huidige
wetsvoorstel kan worden gerealiseerd. Wij achten het risico reëel dat met dit wetsvoorstel in de
praktijk de meest kwetsbare burgers juist minder kunnen participeren in de maatschappij.
Belangrijke voorwaarden
Om van de Participatiewet een succes te maken vinden wij de volgende voorwaarden essentieel:


Een afzonderlijk transitieprogramma voor de Participatiewet om een zorgvuldige overgang
en transitie voor Wajongers te bewerkstelligen (daarin een overgangsregeling voor
Wajongers die na de herkeuring over voldoende verdiencapaciteit beschikken en in de
bijstand komen (‘zachte landing’).



Een vangnetconstructie voor Wajongers die tussen wal en schip dreigen te vallen
(cliëntondersteuning en individuele (maatwerk)trajecten).



Een realistische (her)beoordeling voor Wajongers. Het UWV zou zich bij de herkeuring
moeten richten op mensen met een reële kans op betaald werk.



Garantiebanen moeten toegankelijk zijn voor alle groepen arbeidsgehandicapten.



Het ontzorgen en ondersteunen van de werkgevers bij het in dienst nemen van mensen
met een arbeidsbeperking.



Een integrale benadering van het sociale domein door gemeenten (samenhang tussen de
Wmo, Jeugdwet en Participatiewet).

In aanvulling op het gesprek tijdens de rondetafelbijeenkomst sturen wij u een aantal vragen. Wij
willen u vriendelijk vragen om deze vragen te betrekken bij uw schriftelijke inbreng voor de
Participatiewet.
Uiteraard zijn wij graag bereid om bovenstaande nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
mede namens Landelijk Platform GGz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), MEE
Nederland en GGZ Nederland,

Quirijn van Woerdekom
Beleidsmedewerker Arbeid en Sociale Zekerheid
Ieder(In)
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