Cliënten brengen hun ideeën bij
staatssecretaris
Ongeveer honderd cliënten hebben maandag
hun persoonlijke verhaal aan staatssecretaris
Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) verteld. In
een hotel in Nijkerk uitten zij hun zorgen en
gaven hun adviezen.

De staatssecretaris neemt hun verhalen mee in
haar beleid. 'Dit kun je niet achter een bureau
verzinnen. Dit is echt cliëntperspectief', aldus de
bewindsvrouw.

In het goed voor rolstoelers toegankelijke hotel
Het Ampt van Nijkerk waren vanaf 's morgens
vroeg ongeveer honderd gesprekken. De dag
stond in het teken van de persoonlijke verhalen
van cliënten. Van Zanten - die de hele dag
aanwezig was - kijkt terug op een uiterst
belangrijke dag. 'Ik kom uit de zorg en weet hoe
belangrijk het is om te zoeken naar oplossingen.
Ik heb deze verhalen nodig om de goede
regelingen te kunnen ontwerpen in een moeilijke
tijd', aldus de bewindsvrouw.

Wie wegens tijdgebrek niet met Van Zanten om
de tafel kon, ging in gesprek met een van de
twintig aanwezige ambtenaren van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alle
verhalen zijn opgetekend en worden
meegenomen in verdere besluitvorming. 'Zoals
cliënten het onder woorden brengen, is het het
allerduidelijkst' aldus de staatssecretaris.
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Cliëntenorganisaties Per Saldo en Platform VG
waren de hele dag aanwezig om cliënten op te
vangen en mede vorm te geven aan deze dag.

Aan het einde van de dag overhandigden de
landelijke cliëntorganisaties het programmaplan
‘Aandacht voor iedereen’ aan de staatssecretaris.
Die sprak haar bewondering uit.'Met dit plan
wordt concreet en cliëntgericht vormgegeven
aan praktische adviezen voor de Wmo. Mensen
van goede wil kunnen samen gestalte geven aan
de broodnodige hervormingen in de zorg. Dit
programma is een stap in de goede richting.

Wet werken naar vermogen naar de
Tweede Kamer. Staatssecretaris Paul de
Krom wil “omslag in denken” over mensen
met arbeidsbeperking.
Staatssecretaris De Krom wil de kans op werk
voor mensen met een arbeidsbeperking
vergroten. “Teveel mensen die kunnen werken,
staan nu onnodig langs de kant”, stelt De Krom.
De Wet werken naar vermogen vraagt volgens
staatssecretaris De Krom om een “fundamentele
omslag” in het denken over en omgaan met
mensen die een arbeidsbeperking hebben. “Daar
ligt een verantwoordelijkheid voor werkgevers,
maar ook voor mensen zelf. Iedereen die
(gedeeltelijk) kan werken, moet dat ook doen.
Alleen zo kan de overheid ook in de toekomst
bescherming blijven bieden aan mensen die echt
op hulp en ondersteuning zijn aangewezen.”

De Wet werken naar vermogen (WWNV), die
vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd,
bevat maatregelen waarmee het voor
werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen
met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
Veel werkgevers zijn al actief. In steeds meer
cao’s worden afspraken gemaakt. Met het
nieuwe instrument loondispensatie betalen
werkgevers straks alleen het gedeelte dat deze
werknemers ook daadwerkelijk produceren. De
overheid vult dat dan aan tot maximaal het
minimum loon. Daarmee krijgen meer mensen,
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die nu nog langs de kant staan kans op een
baan. Bij de presentatie van het wetsontwerp
kondigde staatssecretaris Paul de Krom van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid verder een
topconferentie aan die het ministerie samen met
werkgeversorganisatie VNO-NCW en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
organiseert. Hiervoor worden alle partijen
uitgenodigd die betrokken zijn bij het aan werk
helpen van mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Met VNO-NCW zijn ook afspraken
gemaakt over het beschikbaar stellen van 5.000
extra werkervaringsplaatsen voor mensen uit
deze doelgroep.
Uitvoering
De bedoeling is dat de nieuwe wet op 1 januari
2013 in werking treedt. De Wet werk en bijstand
(WWB) zal opgaan in de nieuwe wet. De sociale
werkvoorziening blijft bestaan voor mensen die
alleen in een beschutte omgeving kunnen
werken. Jonggehandicapten die voor 1 januari
2012 onder de Wajong vielen, blijven bij het
UWV. Dit geldt ook voor mensen die na die
datum nog in de Wajong komen, volledig
arbeidsongeschikt zijn en dat ook zullen blijven.

Gemeenten gaan per 1 januari 2013
jonggehandicapten met arbeidsvermogen
ondersteuning bieden. Een jaar later komt daar
de groep bij die dit jaar nieuw in de Wajong
komt, maar wel (deels) kan werken. Er is dus
sprake van een gefaseerde instroom in de
WWNV.
Voor de uitvoering van deze nieuwe
gemeentelijke taak gaat geld over van het UWV
naar de gemeenten. Het gaat om een bedrag dat
oploopt tot structureel 116 miljoen euro. Verder
worden vanaf 2013 de bestaande reintegratiebudgetten voor de WSW en de WWB
gebundeld. Per saldo hebben gemeenten met dit
gebundelde budget in 2015 circa 2,6 miljard
euro beschikbaar.
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Ondersteuning
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), directeuren van Sociale Diensten (Divosa)
en het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid richten samen een zogenoemd
Transitiebureau WWNV op. De staatssecretaris
zal dit financieel ondersteunen. Dit bureau gaat
gemeenten de komende tijd, samen met het
UWV en de branche-organisatie van SW
bedrijven (Cedris), ondersteunen bij de invoering
van de nieuwe wet.
Het kabinet heeft voor de zogenoemde
herstructureringsfaciliteit WSW 400 miljoen euro
beschikbaar gesteld. Gemeenten hebben tot 1 mei
van dit jaar de gelegenheid om plannen in te
dienen voor ondersteuning bij de noodzakelijke
hervorming van de sociale werkvoorziening.
Bron: www.rijksoverheid.nl

Gezocht
Namens het bestuur van het V.O.R. zijn wij op zoek
naar een secretaris en eventueel andere leden, die
steun kunnen bieden voor andere activiteiten van
ons platvorm. Heeft u interesse, bel gerust of mail
naar onze voorzitter Arie van den Bos,
info@bos103.speedlinq.nl
Als het aan ons ligt, graag tot ziens.
Ronald Brouwer en Willem van der Hoek

Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar:
r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl
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