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Als u kiest voorde re-integratiestof in bijlage te lezen; mijn dank daarvoor, ondanks vast andere drukke 
werkzaamheden. Misschien daarom thuis onderuit gelezen bij de open haard met een sigaar/sigaret en/of een glas 
wijn? Of in de tuin bij de bbq en een biertje? Ik hou van humor, bij voorkeur "zwart", niet de kooltjes. Alleen dit is 
wel serieus, het gaat over mensen, de meer kwetsbaren. Wat is de conclusie, een vergelijking met de laatste grote 
herbeoordeling van arbeidsongeschikten, in jargon "Herbo"; 

- re-integratie vanaf 2004, indruk via persberichten, 
MEER DAN DE HELFT VOND WERK 

- re-integratie volgens UWV in 2009 voor de rechter; 249.000 herkeurden/4393 een nieuw dienstverband, 
BIJNA 2% VOND DUS MAAR WERK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Verklaring verschil ca 48%, via juristen; in persberichten zijn de mensen meegeteld, die al werk hadden tijdens 
de herkeuring. Dat noemen sommigen volksverlakkerijü! 
Overigens onderzocht de Raad voor Werk en Inkomen ook zoiets over de jaren 2001-2003; tussen de 13 en 17% 
van hen die re-integreerde, kon dat werk behouden. Nogal triest dus, zoals u al wist of verwachtte!?.. 

Om de re-integratiekans te verbeteren, is het al ca. 25 jaar wachten op een cultuurverandering van werkgevers; dat 
lijkt door dit WD-kabinet ook niet echt meer te worden geactiveerd, ze worden eerder gepaaid. Maar de wereld 
moest toch sinds 3-4 jaar veranderen, er was teveel geloof in de markt? Elke stap is er één, neem de eigen 
verantwoording. Ik wens u veel wijsheid met stemmen toe. Een reactie zou me goed kunnen doen, met vriendelijke 
groet, 

G. van der Weijden, vrijwilliger in de geestelijke gezondheidszorg 

* dat zijn 500.000 mensen; u had Bijstand en nu Wajong/WSW. Restant UWV = WW en (deels) WAO/WIA later? 
Bestuur UWV stapt al op...rest 30 supergemeenten? 
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Vooraf dat het huidige kabinet ongeacht uw stem waarschijnlijk haar eigen plan mag/zal doorzetten. 

Ook omdat hun andere grote prestigedoel, een veel kleinere Rijksoverheid, niet goed gaat lukken. Uit 

de actuele pensioenmaterie komen de sociale partners wel, maar steeds meer mensen hebben 

echter moeite met de WSW-plannen. Dat wil zeggen het ontbreken van een goede financiering, om 

de meer kwetsbaren te ondersteunen, ook bij het eventueel re-integreren. Want werk voor iedereen 

die even kan; theoretisch of geeft de gemeente het goede voorbeeld? Dat lijkt staatssecretaris De 

Krom niet te verwachten. Althans volgens zijn hoofdlijnennotitie van de "4 in l"-regeling. Daarin 

worden de contouren van het 4 wetten samenvoegen duidelijk; de bekende Bijstand, Wajong en 

WSW en de eigenlijk net bestaande WIJ worden de Wet Werken naar Vermogen (WWNV). Hij noemt 

het een simpel, transparant en eenvoudig stelsel om het beste uit mensen te halen. Meer een 

springplank dan een vangnet alleen werk, waar die springplank voor is; actief werkgevers 

benaderen is een individuele verantwoording, maar deze groep heeft meer overheidssteun nodig. 

Kans op werk gehandicapte? 

Heden 
Vorige week stond in het Noord-Hollands Dagblad een goed artikel over het recht op werk van 

arbeidsgehandicapten. Aanleiding het plan voor de nieuwe wet Werken naar Vermogen. In het 

artikel dagen FNV Bouw en het Landelijk Platform GGZ de overheid en werkgevers uit; kijk verder dan 

ca. 2 miljard bezuinigen, regel werk, desgewenst ook begeleiding. Nu is het meer bureaucratisch de 

verantwoording verschuiven naar gemeenten. Tegelijk de onderkant van de samenleving meer 

uitmelken. Want werkgeversbijdragen blijven vaag en niet concreet. Tja die crisis. Wat voor kans 

heeft de arbeidsgehandicapte? Dit schreef onlangs in ook dat NHD ene Henk van Eijk, directeur van 

regionale sociale werkvoorziening WNK; "het wordt bot bezuinigen. Maar 7 van onze 

supergemotiveerde mensen zijn bij de gemeente Alkmaar gedetacheerd." 

Al sinds heugenis stokt de doorstroming vanuit SW-bedrijven naar het reguliere werk, ondanks 

aanbestedingen en wat ook. Dat blijft ca. 10%, de prestaties buiten de Sociale Werkvoorziening 

liggen voor deze mensen namelijk te hoog. Uw schrijver herinnert zich nog een uitspraak bij de 

invoer van de WMO in 2007; te Hoorn zei die gemeente dat ze 6 leerwerkplekken had voor mensen 

met een beperking. Dat was misschien een begin, maar durf veel meer mensen echt een kans te 

geven! Maak niet alleen normen hoger, waarmee de instroom in regelingen wordt beperkt. Want 

waar het nu op neer komt, is een rekening eerst naar het individu verplaatsen, met negatieve 

inkomensgevolgen. De verantwoording niet willen, dat voor 70.000 van de 100.000 mensen de 

sociale werkplaatsen sluiten. Terwijl de Wajongers wéér worden herkeurd, hoeveel zijn dat er al niet! 

Dat wordt wat zonder harde afspraken met werkgevers, die vinden zich niet verantwoordelijk 

daarvoor. Alleen bij hun ligt wel (een groot deel van) de oplossing! Helaas doen ze te weinig, het is 

immers vooral ook "hun" kabinet. Ze wachten op dit gebied dus af, al zit de tijd niet echt mee. 

Maar wie ermee instemt zoals die wet nu in concept is, moet zich vooral heel diep schamen. Met de 

laatste 3-4 jaar door crisis na crisis wereldwijde onzekerheid. Gevolg hier 18 miljard bezuinigen. Ook 

hopelijk meer mensen via de gemeenten aan het werk. Wel met minder middelen, dat is toch 

conflicterend beleid, zoiets kan toch niet goed gaan? Wat eerder met vele miljarden de re-

integratiebranche en UWVals ook haar rechtsvoorgangsters als GAK, SFB, Detam etc. niet lukte! Dat 
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mogen als laatste de lokale wetsuitvoerders met nu de WWNV proberen. Want die kennen inwoners 

en alles er omheen, terwijl ze de WWB (=Bijstand) ook naar wens regelden. Maar er zijn grenzen. 

Alleen die aangeven bij Rutte, kunnen gemeenten dat goed? Die lijken verdeeld, net als dit land. 

VVD-coryfee Annemarie Jorritsma dealt namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met de 

ministeries. Alle Nederlandse gemeenten, thans 418 stuks, krijgen door hun laatste Bestuursakkoord 

meer taken en verantwoording. De risico's nemen door de WWNV echter ook toe, ook kans op 

faillissement? Door "ontschotting" verwacht de staatssecretaris echter dat met minder middelen 

meer moet kunnen worden gerealiseerd; ambitieus maar het lijkt vooral wishful thinking. Wel neemt 

de lokale macht en status toe, hopen ze. Misschien wil het kabinet nog garanties aan gemeenten 

geven, voor als het allemaal niet goed lukt. Alleen is die garantie nog onzeker en met de laatste jaren, 

wat is die nog waard....heeft Europa, dus "wi j" ook, de handen al niet meer dan vol!? 

Positief punt is dat het kabinet het goede voorbeeld wil geven met re-integreren. Prikkels voor 

andere werkgevers zijn nog steeds uit den boze, maar zelf wil ze 1% van het Rijk uit mensen "met 

afstand tot de arbeidsmarkt" laten bestaan. Wat betekent dat met Wajongers en WSW-ers in dienst; 

FTE 1% 

Rijk 
Provincie 
Gemeente 
Rechterlijke macht 
Waterschap 
Defensie 
Politie 
Onderwijs en wetenschap 

Overheid 

Zoals te zien lijkt het goede voorbeeld met 1.230 banen voor die Wajongers es. helaas niet veel meer 

dan een druppel op de gloeiende plaat. Waardoor de maatschappelijk verschillen door de WWNV 

onrechtvaardig groot dreigen te worden. Met dank aan een kabinet, dat krachtdadig wil overkomen. 

Waarbij de kinderen weer meer voor hun ouders mogen zorgen, ook financieel, hadden ze zich maar 

meer moeten verzekeren? Want het vangnet wordt karig, bijstand is al geen vetpot en die moet ook 

nog omlaag. Wat voor geweten hebben sommigen, denk ik wel eens, omdat er alternatieven zijn! 

Verleden 

Want nog strenger Wajongers keuren, hoe sociaal is dat? In de periode 2004-2010 waren veel van 

hen al betrokken bij de Herbo, de eenmalig genoemde herbeoordeling van arbeidsongeschikten. Dat 

werd een succes genoemd, meer dan de helft kwam aan het werk, aldus de pers. Alleen leerde ik dit 

ook uit de krant, van een sociale zekerheidsadvocaat uit Alkmaar; tot die meer dan de helft hoorden 

ook deels arbeidsongeschikten, die vóór deze berucht geworden herkeuring al werk hadden. Dat 

noem ik dus volksverlakkerij. Zoiets bleek ook bij een rechtbankzitting op 9 maart 2009 in Den Haag. 

Waar vadertje Staat overigens "de zaak" won, die WAO'ers aanspanden. UWV leverde daar wel deze 

cijfers; van de toen 249.000 herkeurde personen, vonden 4393 (deels) goedgekeurden nieuw werk. 

Dat is bijna 2% re-integratiekans, inclusief uitzendwerk...naast de ZZP wegwerpwerknemers, de 

flexibele arbeidsmarkt. Vergat ik bijna dat bij de Herbo nog veel mensen destijds nog "in een traject" 
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waren geplaatst. Deadline nader over een te komen, tot deze crisis, geld op. Onderzoek van de Raad 

voor Werk en Inkomen over de jaren 2001 t/m 2003 toonde destijds, dat van de goedgekeurden in 

die jaren, 13-17 % (nog) aan het werk was. Die eerdere 2 % is dan misschien niet helemaal reëel, 

maar maximaal 17% kans op werk, is ook niet bepaald succesvol beleid te noemen. Dat heet bij mij 

dat er inderdaad tenminste 50% aan duurzaam normaal betaald werk komt. Wat ging er destijds 

fout; werkgevers wilden geen mensen uit "Het Lourdes van het Noorden", het kabinet had daar geen 

rekening mee gehouden, er kwam een crisis tussendoor etc. 

Toekomst 

Maar duidelijk is dus, dat bij overheid en bedrijfsleven echt een knop om moet. Alleen alle goede 

voorbeelden van individuele werkgevers ten spijt, bij mij is het vertrouwen in hun niet toegenomen. 

Want ondanks Poortwachtercentra en welk nieuw initiatief dan ook, het zet niet echt voldoende 

zoden aan de dijk. Het geloof dat hun cultuur significant zal veranderen is er nog, zoiets kost meer 

tijd. Wel is het einde in zicht van geduld, wie houdt er van aan een lijntje gehouden te worden. Met 

de as. vergrijzing moeten ze toch eens veranderen, meer begrip krijgen en kansen willen geven? Tijd 

dus dat veel meer werkgevers hun goede kant te laten zien, betere PR bij de trend van 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Laat dit niet alleen bij ISO-certificering blijven, volg de 

stap van het kabinet en neem ook tenminste 1% in dienst. Er is al een regionaal experiment, draag dit 

breder uit! Iemand kan dit vast goed centraal kan bijhouden, anders bied ik me aan (zie verder aan 

het einde van deze bijlage). Meten is weten. Mensen willen wel op basis van hun kwaliteiten worden 

aangenomen. Eens kreeg positiefdenken meer politieke aandacht; denk in mogelijkheden en niet in 

beperkingen, iedereen heeft eigen kwaliteiten. Maar als de arbeidsparticipatie van deze mensen te 

moeilijk blijft, zullen hogere quota moeten worden afgedwongen en/of met de CAO's harde 

afspraken gemaakt gaan worden? Bonden hebben echter ook andere belangen. Dus is het de vraag 

of die laatste manier substantieel bijdraagt aan de problematiek. Ga daarom niet tot het uiterste, 

maar pak massaal de kans werkgevers! Quota waren nooit een succes, hoor ik u wel eens zeggen. 

Hoe kan dat? Waarschijnlijk moeten ook boetes bij niet nakomen van dit soort regelgeving omhoog! 

Dat wil een kabinet misschien wel, soms is het net als in het verkeer. 

Een voorbeeld 

Dan is het denk passend om te beginnen bij de grote ondernemingen. Stel de ca. 30 grootste 

werkgevers of branches (zoals Shell, Philips, Unilever, Albert Heijn en Heineken maar ook een 

zorgsector, de ICT, aannemersbouwers, de accountants-en adviesbranche etc; appeltje eitje met Bos 

en Balkenende daar!?). Elke tak vult 1% van hun personeelsbestand met Wajongers en/of WS W-e rs, 

wat dan; in de zorg kunnen er ca. 5.000 aan het werk en bij de grotere werkgevers moeten dat er ca. 

20.000 kunnen worden. Rekening houdend met de eerder genoemd bijna 10.000 bij de overheid, lijkt 

het er dan met totaal 35.000 arbeidsplaatsen op. Een goed begin, maar volgens mijn wandelgangen 

moet dat misschien op termijn 4% worden. Een meer solidair Nederland, dat lijkt me heerlijk in plaats 

van dat doorgeschoten individualisme. Wat vindt u er van onze arrogante banken en verzekeraars al 

een bonus in het vooruitzicht te stellen? Zodat zij laten zien hoe serieus ze hun markt echt aanpakken. 

Stel voor ABNAMRO en ING al de 4%, dan levert dit weer enkele duizenden banen op. Misschien 

moet de RABO ook maar mee doen, alle systeembanken samen, marktwerking lukt daar niet. De 

laatste PR is deze; een bank die eerst aan mensen denkt, dan pas aan geld, dat is een gezonde bank! 

Graag verwacht ik anders een constructief plan van werkgeversverbond VNO/NCW. Want financieel 

worden werkgevers met nu weer loondispensatie gecompenseerd. Het risico van ziekteverzuim is 
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meer organisatorisch, Superman bestaat niet! Ik herinner me alleen hun plan om eens 200.000 

werklozen aan het werk te krijgen, klonk goed. Alleen het was afhankelijk van versoepeling van het 

ontslagrecht; volgens mij is de arbeidsmarkt flexibel genoeg geworden. Dus zoiets is voorlopig niet 

bespreekbaar. Ter herinnering een FNV-plan van mei 2010 wat tienduizenden banen voor Wajongers 

kan opleveren, terwijl het de overheid een half miljard euro scheelt; kleine werkgevers kunnen bij 

het vakbondsplan kiezen voor premiebetaling, daar is begeleiding immers vaak moeilijker te doen. 

Overigens hoorde ik UWV in december j l . te Utrecht zeggen, dat zij via contacten met grote 

werkgevers de garantie van 4.500 banen voor Wajongers heeft. Hoewel op zich prima, dat is dus veel 

te weinig. Bovendien graag duurzaam heren hé, niet na 3e jaarcontract eruit. 

Dat die zich christelijk democratisch noemende regeringspartij onder Donner/Verhagen de weg kwijt 

is, was al lang bekend. Nou hoorde ik wel dat een niet onaanzienlijk aantal CDA'ers moeite heeft met 

het misschien wel afvalputje (mét respect!) van de arbeidsmarkt/sociale zekerheid te minimaliseren, 

door de verandering met de SI/V. Want zelfredzaamheid van steeds meer mensen, dat dreigt zo door 

te schieten. Hopelijk kan ook de VVD wel de ondernemersachterban overtuigen, dat bij hen een groot 

deel van de oplossing ligt; de tijd van intentieverklaringen om meer mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt aan te nemen is voorbij, dat werkt niet goed meer. Het roer moet echt om, anders 

gaan gemeenten failliet, zie Amerika. Dan worden de rijken nog rijker, dat is geen cliché. Waarom 

begon de crisis nou; sommigen hebben nooit genoeg. De verzorgingsstaat was wel doorgeschoten en 

met de Wajong dreigt een drama. Maar wat het kabinet nu voorstelt, zal de armoede in een ook 

welvarend land doen groeien; succesvol re-integreren gebeurt niet met dit plan. We hebben het hier 

ook over meer kwetsbare mensen; is de grens al zo, dat 16 miljoen mensen of de meerderheid, niet 

meer willen betalen voor wie niet aan de hoge eisen kan voldoen? Want beschut werk blijkt in een 

behoefte te voorzien, of het nu komt door structurele verstandelijke, lichamelijke of geestelijke 

problemen. Wie verwacht dat deze groep normaal betaald werk vindt, heeft oogkleppen op; dat kan 

maar voor een klein deel! Blijf op deze mensonwaardige manier van die sociale werkvoorziening af. 

Het zijn wel moeilijke tijden, maar hier verdien je geen respect mee en verbeter je Nederland niet. 

Alleen dit kabinet legt op. Ouders met gehandicapte kinderen "krijgen" dan dubbel pech! 

Terwijl % van dit land aftoppen van aftrekbare hypotheekrente wil, dat kost toch totaal 12 miljard 

euro? Regeringsakkoord? Beetje flexibel graag! De regering kan de plannen doorzetten, hoe de 

gemeenten ook stemmen. Geeft dat vertrouwen in "recht"? Lijkt me niet verstandig, hoewel, het is 

hoogste tijd voor wat burgerlijk ongehoorzaamheid, dat kunnen gemeenten ook. Want ze willen 

terecht structureel meer geld dan tot nu toe. Er was extra een eenmalige fooi van 400 miljoen euro, 

onder strenge voorwaarden; gelukkig zag ik ook een WD-wethouder tegen dit Bestuursakkoord zijn. 

Die hoort niet bij de partijdiscipline, bravo. En/of is dit de kloof tussen "Den Haag" en het land!? In 

Heerhugowaard groeien zo'n 1000 kinderen in armoede op; na alle gemeentelijke ondersteuning, 

heeft het gezin waarin zij opgroeien nog 131 euro per maand te weinig. Succes met de WWNV! 

Hopelijk was dit zinvolle tijd voor u, ik schreef al te strijden voor (economische) minderheden. 

Op verzoek krijgt u van mij het A4-tje van 35.000 mogelijke WSW/Wajong-plaatsen bij top 30 

werkgevers. Ook daarom solliciteer ik hierbij voor 3 uur/dag, 4 dagen/week, minimumloon heet 

passend, wel geheel vergoeding reiskosten graag. Doel; project 4 jaar monitoren hoeveel 

WSW/Wajongers regulier normaal betaald werk vinden, eerst natuurlijk op tijdelijke basis. 
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