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Quirijn van Woerdekom (qvanwoerdekom@cg-raad.nl)

Geachte leden van de commissie van SZW,
Op 16 december bespreekt u het wetsvoorstel maatregelen WWB.
Kernvraag is of de aanscherpingen van de WWB – c.q. de Particpatiewet –
kunnen bijdragen aan de versterking van de zelfredzaamheid en
participatiemogelijkheden van burgers. Wij denken van niet.
De harde toonzetting, verplichtingen en sancties in de maatregelen WWB stralen
wantrouwen uit naar burgers en gemeenten. Wellicht is deze straffe aanpak
noodzakelijk voor een zeer kleine groep mensen binnen de bijstand, maar zeker
niet voor de groep mensen met arbeidsbeperkingen die straks overgaat van de
Wajong naar de Participatiewet. Dit wordt voor laatstgenoemde groep een
bikkelharde landing.
De mogelijkheden en kansen om de inkomensachteruitgang op te vangen met
een (betaalde) baan voor mensen met een arbeidshandicap veel kleiner.
125.000 baangaranties over een periode van ruim tien jaar vangen dit niet op
voor de naar schatting 140.000 Wajongers die in drie jaar overgaan naar de
Participatiewet. Voor een groot deel wordt de (aanvullende) uitkering verlaagd
door de kostendelersnorm of valt de uitkering helemaal weg door de
vermogenstoets.
Ook Wajongers en arbeidsgehandicapten willen dolgraag een maatschappelijke
bijdrage naar vermogen kunnen leveren. Wij vragen u daarom met klem aan te
dringen op aanpassing van de wet.
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1. Laat mensen met een arbeidshandicap zelf een participatieplan opstellen.
Dat spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid
om zelf invulling te geven aan hun leven. Zij zijn zelf eigenaar en regisseur.
Op basis daarvan kunnen burgers en gemeenten in dialoog komen tot
passende oplossingen voor arbeid of andere vormen van participatie.
Uitgaan van de kracht van mensen en niet van wantrouwen.
2. Garandeer dat voorzieningen uit de Participatiewet en de Wmo gelijktijdig
ingezet kunnen worden om burgers en gemeenten de ruimte te geven de
maatschappelijke bijdrage naar vermogen vorm te geven. Van diverse
vormen van (arbeidsmatige) dagbesteding, mantelzorg, vrijwilligerswerk,
opleiding, stage en waar mogelijk betaald werk.

3. Maak ruimte voor cliëntenondersteuning die onafhankelijk van de aanbieder
aan chronisch zieken en mensen met een beperking wordt geboden, omdat
zij vanwege functionele beperkingen niet in staat zijn om de dialoog met de
gemeente op eigen kracht vorm te geven.

Bijgevoegd zijn de inbreng bij het rondetafelgesprek en de spreektekst.
Wij vertrouwen erop dat u deze punten meeneemt tijdens de behandeling van
de maatregelen WWB en in de verdere uitwerking van de wetsvoorstellen in de
Kamer.
Met vriendelijke groet,
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