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Geachte heer / mevrouw,
Op donderdag 26 juni a.s. spreekt u in een Algemeen Overleg met de staatssecretaris over een
reeks onderwerpen m.b.t. de arbeidsparticipatie van mensen met beperkingen. Wij vragen uw
aandacht voor drie onderwerpen:
Voorhangprocedure Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
Bij de wetsbehandeling Participatiewet in de Tweede Kamer hebben Ieder(in) en het Landelijk
Platform GGz herhaaldelijk aangedrongen op duidelijkheid over het Schattingsbesluit en het
herkeuringstraject van de Wajongers. Wij vinden dat een dergelijk belanghebbend onderdeel niet
in de marge voorbij mag komen.
Dit nieuwe Schattingsbesluit zorgt ervoor dat mensen onder een strikte beoordeling komen en op
basis van werkvermogen op taakniveau aan het werk moeten. Ook de Landelijke Cliëntenraad
(LCR) en de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) zijn hierover kritisch.
Het raakt in volle omvang de kern van de Participatiewet en andere arbeidsongeschiktheidswetten.
Het heeft zeer verstrekkende gevolgen voor mensen met arbeidsbeperkingen: huidige Wajongers,
die herbeoordeeld zullen worden. Het bepaalt tevens de toegang tot de Wajong 2015, de
Participatiewet en andere wettelijke regelingen. Daarmee treft het onze achterban in hun
inkomenspositie en participatiemogelijkheden op alle levensterreinen.
Wij maken ons grote zorgen over de objectiveerbaarheid, kwaliteit en uitvoerbaarheid van dit
nieuwe beoordelingskader. Het kan ertoe leiden dat onze achterban onterecht arbeidsgeschikt
wordt verklaard en in de bijstand terecht komt!
Wij vragen u daarom om er bij te staatssecretaris op aan te dringen een proefperiode in te stellen
met een zeer grondige evaluatie.

Noodzaak levensbrede verbindingen
Het belang van een individueel plan van aanpak is evident voor de betrokkene om de kans op
arbeidsparticipatie te vergroten. Ook als de betrokkene nog geen werk heeft zijn andere vormen
van daginvulling noodzakelijk. Hierbij zijn voor specifieke groepen vanuit onze achterban de
verbindingen met de Wmo2015 en Wet Langdurige Zorg (WLZ) cruciaal.
In de verzamelbrief aan de gemeenten van april jl. wijst de staatssecretaris de gemeenten op de
meerwaarde van een individueel plan van aanpak (motie-Kerstens, 33 161, nr. 160)
Wij vragen u om bij de proefperiode naast de relatie met de baangaranties ook de integrale
verbinding te maken met de opstelling en de uitvoering van een individueel participatieplan,
waarbij de betrokkene in staat gesteld wordt om daar waar mogelijk maximaal zelf regie te voeren.
Toetsing Participatiewet aan het VN-verdrag
In reactie op de motie van de Kamerleden Voortman en Karabulut (Kamerstuk 33 161, nr. 160),
waarin wordt gevraagd om de Participatiewet te toetsen aan het VN-verdrag inzake de rechten van
personen met een beperking, heeft Staatssecretaris Klijnsma op 10 april 2014 een brief naar de
Tweede Kamer gestuurd. Helaas wordt in deze brief al te gemakkelijk geconcludeerd dat het ‘wel
goed zit’ met het VN-verdrag. Deze reactie op de motie van de Tweede Kamer roept bij ons de
vraag op of er vanuit de bewindslieden wel voldoende commitment en leiderschap zal worden
getoond bij de implementatie van het VN-verdrag. Onze zorg wordt mede gevoed door de
constatering dat de motie van het Kamerlid Voortman c.s. (33400-VII-54), waarin minister Plasterk
wordt verzocht om de decentralisaties te verbinden met de opbouw van de inclusieve samenleving
in kamerstuk II 2013/14, 33 750 VII, nr. 12 is afgedaan in een voetnoot.
Voor de geleidelijke opbouw van de toegankelijke samenleving en daarmee de
participatiemogelijkheden op alle levensterreinen is het VN-verdrag de basis. Binnenkort zullen de
Goedkeuringswet en de Uitvoeringswet, die nodig zijn voor de ratificatie van het VN-verdrag,
worden toegestuurd aan de Tweede Kamer.
Wij vragen u om in de aanstaande behandeling van deze wetsvoorstellen in de Tweede Kamer te
benadrukken dat de regering de integrale verbinding van het VN-verdrag met de verschillende
beleidsterreinen serieus dient te nemen, en dat de geleidelijke implementatie van het VN-verdrag
de verantwoordelijkheid is van alle ministeries.
Met vriendelijke groet,

Illya Soffer
directeur
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