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BETREFT

Algemeen overleg Participatiewet 26-1-2017

Geachte leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Donderdag 26 januari heeft u een algemeen overleg met de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Participatiewet. Het CNV wil in deze 
brief een aantal zorgen met u delen over de uitvoering van de wet met betrekking 
tot de doelgroepen jonggehandicapten en 'oWajongers'. Daarnaast doen wij een 
aantal voorstellen om die zorgen te kunnen wegnemen.

Herindeling oWajong
Het CNV was zeer verheugd met het bericht in Trouw op 19 december 2016 dat 
oWajongers van 50 jaar en ouder niet meer herkeurd zouden worden. Onze 
verbazing was dan ook groot toen uit de brief van de staatssecretaris van 20 
december 2016 bleek dat er alleen sprake is van een voorlopig oordeel van 'geen 
arbeidsvermogen'. Dit betekent dus dat deze groep op een later tijdstip alsnog 
opgeroepen kan worden voor herindeling en dat er van categoriale uitzondering 
-zoals wel gesuggereerd en gecommuniceerd- geen sprake is. Ten eerste vindt het 
CNV het kwalijk dat hierdoor onnodige onrust en onduidelijkheid is ontstaan onder 
oWajongers van 50 jaar en ouder. Ten tweede zou het CNV ervoor willen pleiten 
deze groep definitief categoriaal uit te zonderen, behalve als de oWajonger zelf 
verzoekt om een herindeling. De staatssecretaris geeft zelf in haar brief aan dat als 
de leeftijd stijgt de kans op de aanwezigheid van arbeidsvermogen sterk afneemt. 
Het CNV vindt herindelingen onnodig belastend voor deze groep, zeker gezien de 
verwachte geringe opbrengst.

Voorstel: sluit oWajongers van 50 jaar en ouder uit van herindeling 

Recht op ondersteuning
Tijdens de behandeling van de Participatiewet heeft het CNV zijn zorgen geuit over 
jonggehandicapten die niet direct in beeld komen van de gemeente, omdat zij geen 
uitkering ontvangen of voortijdig school verlaten. Ook nu krijgen wij veel signalen
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dat gemeenten deze groep niet voldoende in beeld hebben en te weinig 
ondernemen om hen in beeld te krijgen en de juiste ondersteuning naar werk te 
bieden. Het onderzoek van de Inspectie van SZW bevestigt nu onze zorg. De 
voorstellen in de brief van de staatssecretaris, zoals de aanpak voortijdig 
schoolverlaten, is volgens het CNV niet voldoende om dit probleem op te lossen.
Een groot deel van de groep jonggehandicapten die nu niet goed in beeld is, is 
namelijk geen voortijdig schoolverlater. Er is dus meer nodig. Het CNV heeft tijdens 
de behandeling van de Participatiewet gepleit voor een individueel recht op 
ondersteuning juist voor deze groep jonggehandicapten die misschien niet als 
eerste op het lijstje van de gemeente staat om te ondersteunen. Dit betekent dat 
gemeenten iedereen die onder de Participatiewet valt een aanbod moet doen voor 
ondersteuning uit de gereedschapskist aan ondersteuningsmogelijkheden die 
gemeenten tot hun beschikking hebben. Het CNV denkt dat dit gemeenten zal 
dwingen om meer te gaan doen voor deze groep.

Voorstel: zorg voor een individueel recht op ondersteuning in de 
Participatiewet

Duurzaamheid garantiebanen/Jobcoaching
Duurzaamheid van de garantiebanen is voor het CNV van groot belang. Helaas 
horen wij veel signalen van onze achterban over draaideurconstructies of andere 
praktijken waaruit blijkt dat de plaatsingen niet altijd even duurzaam zijn. Eén van 
de instrumenten waarmee de duurzaamheid van plaatsingen vergroot kan worden 
is jobcoaching. Jammer genoeg begrenzen veel gemeenten deze jobcoaching in 
duur en omvang. Hiermee komt de duurzaamheid van het werk voor 
arbeidsgehandicapten in gevaar, stelt de Inspectie van SZW terecht in haar 
onderzoek. Het CNV hoopt dat met de komende 'Handreiking Jobcoaching'van de 
Programmaraad gaat helpen, maar vreest dat dit nog niet voldoende zal zijn. Wij 
vragen u dan ook de staatssecretaris te vragen om de duurzaamheid van de 
garantiebanen en de inzet van jobcoaching daarbij, in de tweede helft van 2017 te 
evalueren.

Voorstel: vraag de staatssecretaris de duurzaamheid van de garantiebanen 
en de inzet van jobcoaching daarbij, in de tweede helft van 2017 te 
evalueren

Inzet dagbesteding of vrijwilligerswerk i.p.v. betaald werk
De Inspectie SZW constateert dat voor jongeren met een lage arbeidsproductiviteit 
gemeenten in plaats van betaald werk vaak dagbesteding of vrijwilligerswerk 
aanbieden. Voor het CNV er daartussen een groot verschil, immers betaald werk 
zorgt ervoor dat mensen kunnen voorzien in een eigen inkomen en geeft een 
gevoel van waarde en trots. De Inspectie ziet hier volgens het CNV terecht 
spanning met de uitgangspunten van de Participatiewet. De wet heeft immers het 
doel om mensen met een arbeidsbeperking aan (betaald) werk te helpen. Het 
verplicht stellen van beschut werk zal hopelijk enig soelaas bieden als het gaat om 
dit probleem. De verplichting van gemeenten tot het naleven van de hierboven 
genoemde doelstelling van de Participatiewet stopt echter niet bij het realiseren van 
het vereiste aantal beschutte werkplekken. Niet iedere jongere met een lage 
arbeidsproductiviteit zal in aanmerking komen voor een beschutte werkplek. Het 
CNV vindt dan ook dat de staatssecretaris gemeenten moet wijzen op hun 
wettelijke plicht in deze.
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Voorstel: verzoek de staatssecretaris gemeenten te wijzen op hun 
wettelijke plicht om mensen met een arbeidsbeperking aan (betaald) werk 
te helpen breder dan het realiseren van het vereiste aantal beschutte 
werkplekken

Tot slot wens ik u veel wijsheid bij de voorbereidingen voor dit algemeen overleg. 
Uiteraard ben ik van harte bereid een nadere toelichting te geven op de voorstellen 
zoals die in deze brief gedaan zijn.

Met vriendelijke groet, 
CNV Vakcentrale

Willem Jelle Berg 
lid Dagelijks Bestuur


