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Kansen geven, kansen grijpen
Voor iedereen een baan die past

Voorwoord

Als er iets centraal staat in de lange geschiedenis van de sociaaldemocratie dan is het wel kansen 
bieden aan kwetsbaren en de ’verheffing’ door middel van arbeid. Ook nu, in 2008, is die rode draad 
nog gloeiend actueel. Dat blijkt wel uit dit plan van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer,’Kansen 
geven, kansen grijpen’. Of het nu gaat om jong-gehandicapten, om mensen die werken in sociale 
werkplaatsen, om bijstandsgerechtigden of om anderen rond het sociaal minimum: dagelijks blijkt 
ons dat deze mensen in de praktijk van alle dag onvoldoende serieus genomen worden. Dat 
toekomstperspectief en inkomen, rechten en plichten veel te veel bepaald worden door de 
toevalligheid van de omstandigheden: hoe oud ben je? (hoe) ben je arbeidsongeschikt geraakt? 
werkte je of werkte je niet?

De onderkant van de arbeidsmarkt is kortom een lappendeken van wetten en regels die niet alleen 
moeilijk te begrijpen valt, maar ook onrechtvaardigheid creëert. Het toeval bepaalt immers je 
toekomstkansen. Bovendien ’verheft’ de lappendeken niet. Als ware sociaaldemocraten zijn PvdA’ers 
er faliekant op tegen mensen te laten verkommeren in uitkeringsafhankelijkheid. Stimuleren, kansen 
bieden, mogelijkheden scheppen om mee te doen op de arbeidsmarkt, en daarmee aan de 
samenleving: dat vraagt om een scherpe blik op wat mensen kunnen. Om het verleggen van de focus 
van regels en structuren naar mensen en hun mogelijkheden. 

Dit fractieplan kan bovendien niet los gezien worden van de bredere politieke context. Het 
bevorderen van deelname aan de arbeidsmarkt heeft voor het kabinet en voor de Partij van Arbeid 
een hoge prioriteit. Aan het werk zijn is immers goed voor de arbeidsmarkt én goed voor mensen 
zelf. Met het verbeteren van de instroom naar de arbeidsmarkt van onderop komt ook de 
arbeidsmarkt in zijn geheel in beweging. Meer mensen kunnen daarmee het optimale uit zichzelf 
halen. Die extra dynamiek draagt wezenlijk bij aan een samenleving die – letterlijk en figuurlijk –
werkt.

Zo’n samenleving ontstaat niet zomaar vanzelf en van vandaag op morgen. Deze toekomstvisie 
vraagt behalve het juiste overheidsbeleid ook een mentaliteitsverandering in de samenleving. Het 
vraagt van werkgevers dat ze mensen uit kwetsbare groepen, zoals bijstandsgerechtigden, jong-
gehandicapten en WSW’ers, beoordelen op wat ze kunnen presteren. En het vraagt van aanstaande 
collega’s de bereidheid om volwaardig samen te werken. Met hun medewerking is het mogelijk 
werkgelegenheid te creëren voor vele tienduizenden mensen. 

Tot slot is dit voorwoord de plek om de vele tientallen mensen te bedanken die hebben meegedacht 
over de uitwerking van dit plan. Ook danken wij de talloze mensen die ons in de afgelopen periode 
brieven of e-mails hebben gestuurd met vragen, opmerkingen en beschrijvingen van hun persoonlijke 
situatie. Die inbreng heeft wezenlijk bijgedragen aan de totstandkoming van onze visie, aan de 
’menselijke maat’ daarvan en, niet in de laatste plaats, aan het besef dat een betere toegang tot de 
arbeidsmarkt en waar nodig betere inkomensbescherming een zaak is die met grote urgentie moet 
worden opgepakt.

De Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid, mei 2008
Mariëtte Hamer – Fractievoorzitter
Hans Spekman – Kamerlid
Ton Heerts – Kamerlid
Anja Timmer – Kamerlid
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De missie van de Partij van de Arbeid

Arbeid is de kerntaak van de sociaaldemocratie. De PvdA en haar voorgangers streven van oudsher 
naar volledige werkgelegenheid. 

Werk is niet voor iedereen even gemakkelijk te vinden. Mensen met een kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld niet-werknemers die afhankelijk zijn van de sociale zekerheid. Daarbij 
gaat het om regelingen als de Wajong, de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening 
of de Algemene Nabestaandenwet. De samenleving heeft niet alleen een grote verantwoordelijkheid 
voor inkomensbescherming, maar ook om deze mensen de kans te geven hun talenten te ontplooien 
op de arbeidsmarkt.

In het Regeerakkoord staat dat het kabinet maatregelen neemt ter bevordering van 
arbeidsparticipatie, onder het motto ‘Iedereen doet mee’. De Partij van de Arbeid neemt 
verantwoordelijkheid voor deze afspraak omdat wij de overtuiging hebben dat ieder mens het 
verdient mee te kunnen doen in de samenleving. Solidariteit is immers niet: mensen wegstoppen in 
een uitkering. Solidariteit is: mensen laten meedoen in de samenleving. De kracht en kwaliteit van de 
samenleving worden bepaald door onderlinge betrokkenheid. Niet ‘ieder voor zich’, maar ‘oog voor 
elkaar’.  Onder het motto ‘Samen werken, samen leven’ kijken we niet naar wat mensen anders 
maakt, maar naar wat zij kunnen bijdragen aan de samenleving. 

In de praktijk blijkt het nog vaak lastig om vanuit een afhankelijke positie (weer) aansluiting te 
vinden op de arbeidsmarkt. Dat belemmert ontplooiing en benutting van talent. De PvdA zet zich 
ervoor in het zo normaal mogelijk te maken dat werkgevers mensen met een kwetsbare positie, zoals 
gehandicapten, in dienst nemen. De overheid kan daarbij een belangrijke rol als katalysator 
vervullen. De overheid kan mensen die niet automatisch een sterke positie hebben op de 
arbeidsmarkt ondersteunen. Met de juiste scholing. Met loonkostensubsidies. Met extra begeleiding. 
Met werkplekaanpassingen. Het is vervolgens aan werkgevers om werk aan te bieden. En aan 
collega’s om samen te werken. De overheid kan iedereen motiveren om het goede te doen. Door de 
juiste prikkels te leggen. Door het inkomen te beschermen van wie niet kan meekomen. Door de 
inzet te belonen van degene die zijn of haar talent wil ontwikkelen en benutten. Geen gedoe met 
regeltjes en regelingen: eenvoud in uitvoering. 

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer schetst in deze notitie de contouren van een geharmoniseerde 
werk- en inkomensvoorziening voor mensen die geen werknemer zijn en daarom geen beroep 
kunnen doen op werknemersverzekeringen als de WW en de WIA. Deze contouren vormen de stip 
op de horizon waar wij in de komende jaren naartoe willen werken. Daarbij blijven rechten en 
aanspraken vanzelfsprekend dezelfde. Daarbovenop biedt deze geharmoniseerde voorziening betere 
inkomensbescherming aan arbeidsgehandicapten, betere ondersteuning aan mensen die kunnen en 
willen werken, en beëindiging van de regelbrij die goede bescherming en ondersteuning hindert. Het 
doel is niet langer alleen uitkeringsverstrekking. Het doel wordt verder uitgebreid met meedoen in 
de samenleving. Mensen die zonder extra ondersteuning volledig afhankelijk blijven van een 
uitkering, krijgen daarom nieuwe kansen, met behoud van dezelfde inkomensbescherming. Zij 
zouden deze kansen vervolgens moeten willen grijpen. Geen recht kan namelijk bestaan, waar plicht
ontbreekt. Solidariteit is iets van mensen. Dat doen wij voor elkaar. Daarom de titel van dit stuk: 
‘Kansen geven, kansen grijpen’. 
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De lappendeken onder de loep

Voor werknemers lijkt de sociale zekerheid in Nederland vrij overzichtelijk. Bij werkloosheid kan een 
beroep worden gedaan op de WW. Bij ziekte wordt twee jaar lang loon doorbetaald. Bij 
arbeidsongeschiktheid kan een beroep worden gedaan op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Voor niet-werknemers zit de sociale zekerheid veel minder logisch in elkaar, vooral als iemand ook 
nog eens gehandicapt is. Er zijn veel verschillende regelingen, die onderling veel verschillen, hoewel 
de verschillen tussen de mensen die ervan afhankelijk zijn soms heel klein zijn. Bijvoorbeeld: is een 
alcoholverslaafde psychisch in de war omdat hij drinkt, of drinkt hij omdat hij in de war is? Is hij al 
van jongs af aan in de war? Dan valt hij onder de Wajong. Raakte hij op latere leeftijd in de war, dan 
valt hij onder de WAO of WIA als hij een arbeidsverleden heeft, of onder de Wwb als hij dat niet 
heeft. Is hij in de war omdat zijn partner is overleden, dan valt hij onder de ANW als hij is geboren 
vóór 1950. Is hij erg in de war, dan valt hij ook onder de SW.

De regeling waarin iemand belandt, is sterk bepalend voor de ondersteuning die iemand krijgt. In de 
ene regeling wordt alles op alles gezet om mensen aan werk te helpen, in de andere regeling kijkt 
amper iemand naar je om als je geen werk hebt. In de ene regeling worden nauwelijks of geen 
voorwaarden gesteld aan een uitkering, in de andere regeling moet je eerst je huis en je auto ‘opeten’ 
voordat je geld krijgt. Hieronder de lappendeken onder de loep:

Wajong
De Wajong biedt een uitkering aan mensen die vóór hun 17e verjaardag al gehandicapt waren, en die 
om die reden geen volledig inkomen kunnen verdienen. Het Centraal Planbureau verwacht dat het 
aantal Wajong-gerechtigden in de komende drie decennia zal toenemen tot 300 à 400 duizend.
Wajong’ers stuiten op allerlei obstakels die werk in de weg staan. Om te beginnen sluit het 
onderwijs aan jong-gehandicapten vaak niet goed aan op de arbeidsmarkt. Ook gaan Wajong’ers er 
financieel vaak niet of nauwelijks op vooruit als ze gaan werken, vanwege ingewikkelde 
verrekeningsregels. Van de Wajong-gerechtigden werkt slechts 25%. De meesten daarvan werken in 
de sociale werkvoorziening. Volgens specialisten op het terrein van de Wajong is 44% tot 60% in 
staat om te werken. 

‘Als jobcoach begeleid ik een groep Wajong’ers. Sommigen zeggen nu dat ze liever wat 
minder gaan werken. Ze krijgen dan namelijk een aanvulling uit de Wajong. Als ze die niet 
krijgen, hebben ze na vijf jaar werken geen recht meer op Wajong, als ze nog een keer ziek 
worden of zo.’

Algemene nabestaandenwet (ANW)
De Algemene nabestaandenwet biedt onder andere een uitkering op minimumniveau aan 
alleenstaanden van wie de partner is overleden, als zij minderjarige kinderen verzorgen. De Sociale 
Verzekeringsbank is verantwoordelijk voor de uitkeringsverstrekking, maar die biedt geen hulp om 
werk te vinden. Daarvoor moeten weduwen en weduwnaars aankloppen bij de gemeente. Als de 
kinderen 18 worden stopt de ANW-uitkering. Weduwen en weduwnaars die dan niet werken, komen 
in de bijstand. Zij krijgen dan plotseling een sollicitatieplicht en ze moeten dan hun vermogen 
opeten. 

Wet werk en bijstand (WWB)
Het aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering is in de afgelopen jaren fors
afgenomen. Toch zijn sommige groepen nog steeds oververtegenwoordigd in de bijstand, zoals 
alleenstaande ouders en mensen die ‘op het verkeerde moment’ gehandicapt zijn geraakt. Die 
gehandicapten zijn tot hun 65e onderworpen aan de vermogenstoets en de partnertoets. Dit houdt in 
dat zij geen vermogen mogen hebben dat hoger is dan €5.000 (€10.000 voor een echtpaar), en dat 
eventuele inkomsten van hun partner in mindering worden gebracht op hun uitkering. 

Deze strenge regels gelden ook als zij met geen mogelijkheid kunnen werken. De WWB functioneert 
ook niet goed voor alleenstaande ouders. Vanwege de zorg voor hun kinderen zijn zij veelal 
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aangewezen op deeltijdwerk. Daarmee verdienen zij vaak niet voldoende om boven het sociaal 
minimum uit te komen. Al het inkomen uit werk wordt dan in mindering gebracht op de uitkering. 

Wet sociale werkvoorziening (WSW)  
De Wet sociale werkvoorziening biedt werk aan ongeveer 100.000 mensen voor wie een gewone 
baan te hoog gegrepen is vanwege een arbeidshandicap. De meesten van deze mensen werken bij een 
sociaal werkbedrijf. Zo’n bedrijf is volledig ingericht op mensen met een arbeidshandicap. Ongeveer 
3% van de WSW’ers werkt niet bij een sociaal werkbedrijf, maar bij een regulier bedrijf. Hun 
werkgever krijgt dan een loonkostensubsidie en/of speciale ondersteuning. 
Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) bepaalt of iemand recht heeft op een werkplek in de 
sociale werkvoorziening. Volgens het CWI zou ongeveer de helft van de mensen die nieuw 
instromen met een loonkostensubsidie en extra begeleiding (‘jobcoach’) aan de slag moeten kunnen 
bij een reguliere werkgever. In de praktijk komt daar weinig van terecht. Vele mensen werken op een 
niveau dat lager is dan ze aan zouden kunnen. 
Voor de sociale werkvoorziening is een vast budget beschikbaar (ongeveer €2 miljard per jaar). Er 
staan ongeveer 20 duizend mensen voor op de wachtlijst. Wie van het CWI recht krijgt op een plek 
in de sociale werkvoorziening moet, afhankelijk van de regio waarin hij woont, één tot zes jaar 
wachten alvorens aan de slag te kunnen bij of via een sociaal werkbedrijf. 

Zelfstandigen
Voor zelfstandigen met een laag inkomen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak te duur. Als 
zij arbeidsongeschikt raken, is er alleen het vangnet van de bijstand. Dat betekent dat een 
arbeidsongeschikte zelfstandige eerst zijn bezit moet opeten, voordat hij aanspraak kan maken op 
ondersteuning om ander werk te vinden en op inkomensondersteuning. In de tussentijd krijgt hij 
geen hulp om een doorstart te maken of om ander werk te vinden. Dat is niet alleen buitengewoon 
onprettig voor de zelfstandige, maar ook economisch niet efficiënt.  

Toelating tot de verschillende regelingen
Voor toegang tot de Wajong en de WSW gelden strikte criteria. Die criteria zijn niet onderling 
samenhangend voor de verschillende regelingen. Bovendien worden de criteria op verschillende 
manieren toegepast. Dat maakt uitkomsten soms onvoorspelbaar. Sommige mensen die volledig 
arbeidsongeschikt worden verklaard, zijn volgens het CWI ‘te goed’ voor de sociale 
werkvoorziening. Het andere uiterste komt ook voor: mensen die wegens goede gezondheid geen 
recht hebben op een WAO-uitkering, maar die volgens het CWI ‘te slecht’ zijn voor de sociale 
werkvoorziening. 
De beoordeling of iemand in aanmerking komt voor de Wajong, wordt uitgevoerd door UWV. De 
wet voor de Wajong zit zo in elkaar dat jongeren die veel werk kunnen verzetten, vaak volledig 
arbeidsongeschikt worden verklaard, als zij extra ondersteuning (zoals een loonkostensubsidie of 
extra begeleiding) nodig hebben om dat werk te kunnen doen. Wie volledig arbeidsongeschikt wordt 
verklaard, heeft geen enkele arbeidsverplichting. Talent dat met extra ondersteuning tot bloei zou 
kunnen komen, blijft zo volledig onbenut.

Van lappendekken naar maatwerk
De PvdA wil alle mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in de gelegenheid stellen een 
zo normaal mogelijk leven te leiden. Ook op de werkvloer. En zonder inkomensonzekerheid. De 
PvdA-fractie in de Tweede Kamer kiest daarom vol overtuiging voor maatregelen om hen te laten 
meedoen in werk. En om de inkomensbescherming te verbeteren waar dat nodig is. Iedereen verdient 
kansen om wat van zijn leven te maken. Daarom moet de ondersteuning die iemand krijgt om mee te 
doen in de samenleving, niet afhangen van toevallige factoren. 
Wie wegens een handicap niet kan werken, mag de ondersteuning om werk te vinden niet worden 
onthouden omdat die persoon op het verkeerde moment gehandicapt raakte.

Een geharmoniseerde voorziening voor werk en inkomen
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Een geharmoniseerde voorziening voor werk en inkomen zoals de PvdA-fractie die idealiter voor 
zich ziet, is gestoeld op een aantal principes. Werk voor iedereen die kan werken. Talenten helpen 
ontplooien, waar nodig met scholing. Gehandicapten op de werkvloer als de gewoonste zaak van de 
wereld. De arbeidsmarkt toegankelijk voor alle mensen met een kwetsbare positie. En iedereen die 
niet zelfstandig in zijn inkomen kan voorzien, kan vertrouwen op een goed vangnet. 

Nederland is een heel eind op weg, maar we zijn er nog niet. Het coalitieakkoord bevat goede 
beginafspraken voor deze kabinetsperiode. Nu is de tijd gekomen om nog een stap extra te zetten. 
Om het ideaalbeeld te bereiken hebben we ieders positieve inzet keihard nodig. Dat geldt voor 
werkgevers, die mensen in een kwetsbare positie nieuwe kansen kunnen geven. Dat geldt voor 
werkzoekenden, die hun talent kunnen ontwikkelen en benutten. En dat geldt voor de overheid, die 
alles op alles moeten zetten om werkgevers en werkzoekenden van alle soorten en maten bij elkaar te 
brengen. 

De PvdA wil de lappendeken van werk- en inkomensvoorzieningen vervangen door een 
geharmoniseerde voorziening die betere inkomensbescherming biedt, en die iedereen in staat stelt 
om mee te doen in de samenleving. In deze geharmoniseerde regeling kunnen op termijn regelingen 
als de Wajong, de sociale werkvoorziening en de bijstand opgaan. Natuurlijk zal dat niet van de ene 
dag op de andere dag worden gerealiseerd. Maar ons doel is duidelijk: iedereen de mogelijkheid 
geven mee te doen in de samenleving. 

De harmonisering die de PvdA voorstelt, brengt veranderingen met zich mee. Maar sommige dingen 
zullen hetzelfde blijven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de arbeidsvoorwaarden van de mensen die nu 
werken in de sociale werkvoorziening. Die blijven gewoon hetzelfde, net als de regels voor 
(her)indicatie van de mensen die al in de sociale werkvoorziening werken. 

Voor Wajong’ers, voor gehandicapten in de bijstand die ‘op het verkeerde moment’ gehandicapt zijn 
geraakt, en voor vele anderen, zoals zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn geraakt, leidt de 
geharmoniseerde voorziening tot verbeteringen. Om te beginnen krijgen zij vanwege hun status als 
‘arbeidsgehandicapte’ ondersteuning van de gemeente om mee te kunnen doen in de samenleving, bij 
voorkeur via werk. En als zij daar om een of andere reden niet toe in staat zijn, kunnen zij rekenen op 
een uitkering van 75% van het minimumloon. Dat is even hoog als de Wajong nu. Voor 
gehandicapten die nu afhankelijk zijn van de bijstand is dat een financiële verbetering. Mensen die 
vóór hun 27ste gehandicapt zijn geraakt worden ook vrijgesteld van de partnertoets. Nu ligt deze 
grens bij 18 jaar. Verhoging van deze grens stelt een grotere groep arbeidsgehandicapten in staat 
een zo normaal mogelijk leven te leiden, zonder grote negatieve financiële consequenties wanneer zij 
bijvoorbeeld gaan samenwonen of trouwen.  Of deze grens verder zou kunnen worden verhoogd is 
afhankelijk van financiële consequenties die nader onderzoek verdienen. 

De ondersteuning van gemeenten aan arbeidsgehandicapten om te kunnen werken is niet 
vrijblijvend. Arbeidsgehandicapten kunnen het recht op ondersteuning opeisen, ongeacht de leeftijd 
waarop zij gehandicapt zijn geraakt. Dat afdwingbare recht versterkt hun positie. In ruil voor dit 
afdwingbare recht wordt van arbeidsgehandicapten verlangd dat zij naar vermogen meedoen in de 
samenleving, op een manier die past bij de mogelijkheden en de beperkingen die iemand heeft. Zo 
zijn rechten en plichten met elkaar in evenwicht. 

Voor de mensen die niet arbeidsgehandicapt zijn, blijven dezelfde regels gelden als in de Wet werk 
en bijstand. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij verplicht zijn werk te zoeken en mee te werken aan re-
integratie. Maar voor sommige groepen zijn wijzigingen nodig. Dat geldt met name voor 
alleenstaande ouders en voor mensen die niet op korte termijn aan de slag kunnen bij een gewone 
werkgever. Ook zij verdienen kansen. De wijzigingen die de PvdA voorstelt, bieden die kansen. 

Het onderscheid tussen arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten is straks van groot 
belang. Arbeidsgehandicapten zijn mensen die vanwege een functionele beperking op korte termijn 
niet in staat zijn zelfstandig, zonder intensieve begeleiding, te werken in een reguliere omgeving, en 
die geen recht hebben op een uitkering op grond van een werknemersverzekering, zoals de WAO of 
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de WIA. Deze groep omvat zowel Wajong’ers als mensen voor wie de sociale werkvoorziening is 
bedoeld. 

Wanneer en hoe de arbeidshandicap is ontstaan, doet straks niet meer ter zake voor het recht op 
ondersteuning om werk te vinden. Ook het recht op inkomensbescherming wordt verbreed. Dit 
betekent dat ook zelfstandigen in aanmerking komen voor deze regeling als zij arbeidsongeschikt 
raken. Hetzelfde geldt voor meerderjarige jongeren die tijdens de eerste zes maanden van hun studie 
gehandicapt raken, of op een ander moment vóór of na hun studie, als ze nog geen werknemer zijn. 
Al deze mensen hebben nu geen recht op de ondersteuning die bij gehandicapten past om mee te 
doen in de samenleving. Dat gaat veranderen. De wachttijd van 12 maanden die nu nog geldt voor 
de Wajong, kan ook worden afgeschaft. 

Een onafhankelijke instantie (UWV) beoordeelt of iemand arbeidsgehandicapt is. Deze beoordeling 
wordt uitgevoerd door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van UWV. De beoordeling 
vindt op zijn vroegst plaats rond de 18e verjaardag. Het is binnen de geharmoniseerde regeling die 
de PvdA voorstelt, niet nodig om deze beoordeling uit te stellen tot een later moment (zoals de 27e

verjaardag). Dit komt doordat niet de arbeidsongeschiktheid centraal staat, maar de ondersteuning 
die iemand nodig heeft om mee te doen in de samenleving. Overigens passen we ook de regel aan dat 
Wajong’ers die gaan werken, na vijf jaar werk hun verdere Wajong-rechten verspelen. In de 
geharmoniseerde voorziening kunnen zij altijd blijven terugvallen op de inkomensbescherming en 
ondersteuning voor arbeidsgehandicapten. 

Na lange tijd in loondienst te hebben gewerkt wilde ik voor mezelf beginnen. Nu echt de 
dingen doen die ik belangrijk vind en op een manier waar ik me senang bij voel. Ik heb 
diabetes, eigenlijk al zo lang als ik me kan herinneren. Ik ben erg bewust met mijn gezondheid 
bezig en heb ook toen ik werknemer was nooit een dag gemist als gevolg van mijn aandoening. 
Ik was, precies omdat ik altijd zo gezond leef, niet bezig met arbeidsongeschiktheid toen ik 
begon als zelfstandige. Na een jaar bedacht ik me dat het wel goed zou zijn voor mijn gezin 
en mn hypotheek dat ik me verzekerde voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Vanwege mijn 
diabetes is de premie echter onbetaalbaar. Ik denk dat ik niet als zelfstandige was begonnen als 
ik had geweten dat voor mij een arbeidsongeschiktheidsverzekering onbetaalbaar was.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat beoordelingen onnodig worden uitgevoerd. Als bijvoorbeeld 
voor AWBZ-zorg al eens is vastgesteld dat iemand het syndroom van Down heeft met allerlei 
bijkomende beperkingen, dan ligt het voor de hand dat deze persoon ook arbeidsgehandicapte is. Hoe 
meer de samenhang ontstaat tussen de diverse beoordelingen en indicaties die de overheid verricht, 
hoe beter. Dit kan de opmaat vormen naar een centrale indicatiestelling voor zorg en sociale 
zekerheid. 

Om werkgevers, arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten de juiste ondersteuning te 
kunnen geven, is maatwerk van groot belang. Gemeenten kunnen dat maatwerk leveren als spil in de 
regionale arbeidsmarkt, mits zij goed samenwerken met werkgevers, vakbonden, UWV/CWI en 
private bemiddelaars, zoals uitzendbureaus. De vorming van Locaties voor Werk en Inkomen vormt 
hier met ingang van 2009 een belangrijke aanzet toe. Gemeenten worden eindverantwoordelijk voor 
de geharmoniseerde regeling. De uitvoering van de Wajong verschuift daarmee van UWV naar 
gemeenten. De verantwoordelijkheid voor de Wajong, de sociale werkvoorziening en de Wet werk 
en bijstand komt daarmee in één hand te liggen. 

Dat maakt het mogelijk betere ondersteuning te bieden en de samenhang tussen deze regelingen 
optimaal te benutten. Samenwerking van gemeenten kan hierbij voordelen opleveren en verdient 
beloning. 

Gemeenten krijgen ook een financiële verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
geharmoniseerde voorziening. Deze verantwoordelijkheid wordt in tweeën geknipt. Het eerste deel 
omvat de mensen die niet arbeidsgehandicapt zijn. Voor dat gedeelte blijft de 
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financieringssystematiek van de Wet werk en bijstand gelden. Het tweede deel van de regeling is 
bedoeld voor arbeidsgehandicapten. Voor dat tweede gedeelte komt er een nieuwe 
financieringssystematiek, die gemeenten beloont als arbeidsgehandicapten meedoen in de 
samenleving. Toewerken naar een vast contract bij een reguliere werkgever is hierbij het ideaal. 

Belangrijker nog dan de financieringssystematiek is de inzet van werkgevers en alle andere 
betrokkenen, zoals (toekomstige) collega’s. Voor de mensen die een beroep doen op de regeling zal 
het lonen om zo normaal mogelijk te werken, om talent te ontwikkelen en tot ontplooiing te 
brengen. Voor werkgevers wordt de regeling zo vormgegeven dat het financieel niet zal uitmaken of 
werk wordt uitgevoerd door een arbeidsgehandicapte, die minder productief is of extra begeleiding 
nodig heeft, of door een ‘normale’ werknemer. Het verschil in productiviteit wordt gecompenseerd 
met een loonkostensubsidie. De extra begeleiding kan worden gegeven door jobcoaches. Papierwerk 
wordt de werkgevers uit handen genomen. Het is vervolgens aan werkgevers en hun personeel om te 
tonen dat zij emplooi willen bieden aan mensen die ‘anders’ zijn. Zo dragen ook zij bij aan gelijke 
kansen en solidariteit. 
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Contouren voor niet-arbeidsgehandicapten

De geharmoniseerde regeling bevat voor mensen die niet arbeidsgehandicapt zijn, een aantal nieuwe 
elementen die afwijken van de huidige Wet werk een bijstand. Dit is vooral van belang voor 
alleenstaande ouders en voor mensen die niet op korte termijn aan de slag kunnen bij een reguliere 
werkgever. 

Alleenstaande ouders zijn tot op de dag van vandaag onevenredig vaak afhankelijk van de bijstand. 
Voor veel alleenstaande ouders is het lastig zich aan de bijstand te ontworstelen vanwege een lage 
opleiding. Daarmee kunnen zij vaak geen baan vinden die per uur veel meer oplevert dan het 
minimumloon. De zorg voor hun kinderen maakt ze aangewezen op deeltijdwerk. Zo kunnen zij niet 
voldoende inkomen vergaren om boven het niveau van de bijstand te komen. Zij mogen niet langer 
aan hun lot worden overgelaten. 

Het coalitieakkoord bevat een aantal afspraken die de positie van alleenstaande ouders versterken. Zo 
gaat voor alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jaar gedurende maximaal 6 jaar een 
leerwerkplicht gelden. Tijdens deze periode kunnen zij scholing volgen om hun uitgangspositie op 
de arbeidsmarkt verbeteren. Tijdens deze scholingsperiode hoeven ze geen werk te zoeken. Als ze 
geen scholing volgen, moeten ze wel op zoek naar werk. Ook kondigt het coalitieakkoord een 
regeling aan die het voor alleenstaande ouders lonend maakt in deeltijd te werken. In de 
geharmoniseerde regeling wordt dit gerealiseerd middels invoering van de wet Voorzieningen 
Arbeid en Zorg voor Alleenstaande Ouders (‘Vazalo’). 

Ook alleenstaande ouders van wie de partner is overleden, en die minderjarige kinderen verzorgen, 
hebben nog vaak een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zij hebben recht op een uitkering op
grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW). 

De meeste alleenstaande ouders, van wie de partner is overleden, blijven werken of kiezen er zelf 
voor te gaan werken. Voor de ouders die dat niet uit eigen beweging doen, gaat vanaf 24 maanden na 
het overlijden van de partner een verplichting gelden om (deeltijd)werk te zoeken en mee te werken 
aan re-integratie. Tijdens de eerste 24 maanden na het overlijden van de partner gelden geen 
verplichtingen, ook geen scholingsplicht. Na afloop van die periode van 24 maanden gaan voor deze 
alleenstaande ouders dezelfde plichten gelden voor scholing, sollicitaties en re-integratie als voor 
alleenstaande ouders in de bijstand. Als de kinderen jonger zijn dan 5 jaar, geldt de langere 
vrijstelling van de sollicitatie- en re-integratieplicht die ook in de Wet werk en bijstand gaat gelden. 

Deze nieuwe verplichting helpt te voorkomen dat de nabestaande langdurig afhankelijk is van 
uitkeringen. In samenhang hiermee verschuift de financiële verantwoordelijkheid voor de ANW-
uitkering van deze groep nabestaanden naar gemeenten. De gemeente is nu al verantwoordelijk voor 
het aanbieden van re-integratiehulp. Dat blijft zo. De Sociale Verzekeringsbank blijft de ANW-
uitkering uitbetalen, maar krijgt daarvoor een vergoeding van de gemeente. Voor mensen die zijn 
geboren vóór 1950 en voor (half)wezen blijft de Algemene nabestaandenwet hetzelfde als nu. 

Om mensen te helpen die niet op korte termijn aan de slag kunnen bij een reguliere werkgever,
voegen we extra re-integratie-instrumenten toe aan de Wet werk en bijstand. Regulier werk blijft 
daarbij het einddoel voor iedereen. Om daar te komen zijn soms nog tussenstappen nodig, zoals 
werken met behulp van uitkering. Zulke tussenstappen horen zo kort mogelijk te duren en zo snel 
mogelijk te resulteren in een normale (vaste) arbeidsovereenkomst.

De PvdA erkent dat sommige mensen die afhankelijk zijn van de bijstand niet van de ene op de 
andere dag kunnen werken. Maar ook hen wil de PvdA niet afschrijven. Ook hun talent kan met de 
nodige ondersteuning op de arbeidsmarkt tot bloei komen. 

Met die hulp kunnen ze opklimmen naar regulier werk. De hulp die nodig is, en die de PvdA hun wil 
bieden, is samengevat in een participatieladder. 
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Figuur 1: Participatieladder niet-arbeidsgehandicapten

Trede         Omschrijving

5       Regulier werk

4.         Regulier werk met tijdelijke ondersteuning (subsidie, begeleiding)
                                                                            

3..   Voorschakeltraject

2...  Werkvoorziening

1.... Sociale activering

De participatieladder geeft kort weer via welke stappen iemand kan opklimmen naar regulier werk. 
Dat begint op trede 1 met sociale activering voor mensen met meervoudige problemen (zoals slechte
taalbeheersing, schulden, verslaving, criminaliteit). De sociale activering bestaat uit het aanpakken 
van de problemen en het bieden van een zinvolle activiteiten die eventueel een eerste stap op weg 
naar betaald werk kunnen vormen. Vrijwilligerswerk kan hier onderdeel van uitmaken. De volgende 
trede is werk in een beschermde omgeving voor mensen met problemen die vanwege die problemen 
zelfs op middellange termijn nog niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen. 

Mensen die wel op korte termijn bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, maar die daar nog 
niet helemaal klaar voor zijn, kunnen aan de slag in een ‘voorschakeltraject’. Dat is trede 3 op de 
participatieladder. Tijdens dat voorschakeltraject wordt hoogstens 1 jaar (met maximaal 1 jaar 
verlenging) gewerkt met behulp van uitkering. De uitkering wordt aangevuld met een premie. Deze 
premie kan oplopen tot ruim €2.000 per jaar. Tijdens het voorschakeltraject is ook scholing 
beschikbaar. Dat alles bereidt erop voor om op eigen benen te staan. 

Een laatste tussenstap op weg naar regulier werk is werk met tijdelijke ondersteuning, zoals een 
loonkostensubsidie (trede 4). Deze subsidie wordt alleen gegeven als de werkgever de intentie 
uitspreekt iemand na afloop van de subsidie in dienst te nemen. Wie op deze manier werkt, wordt 
betaald volgens de CAO die bij de werkgever geldt. Vanzelfsprekend worden ook mensen met 
regulier werk betaald conform de CAO. 

In bijlage 1 staat meer informatie over deze participatieladder voor niet-arbeidsgehandicapten. 
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Contouren voor arbeidsgehandicapten

Arbeidsgehandicapten moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen om mee te kunnen doen op de 
arbeidsmarkt in een omgeving die zo gewoon mogelijk is. Vanwege hun beperkingen is dat voor 
arbeidsgehandicapten lastiger dan voor andere mensen. Zij verdienen daarom niet alleen goede hulp 
om mee te doen in de samenleving, maar ook goede inkomensbescherming als zij om een of andere 
reden niet kunnen werken. Dit betekent dat voor arbeidsgehandicapten geen vermogenstoets geldt 
en voor velen van hen ook geen partnertoets. De regeling die de PvdA nastreeft voor 
arbeidsgehandicapten is gebaseerd op deze uitgangspunten. 

Arbeidsgehandicapten krijgen een afdwingbaar recht op participatie: de gemeente wordt verplicht 
hun een passend aanbod te doen. Deze verplichting wordt opgenomen in een gemeentelijke 
verordening. Gemeenten krijgen in hun participatieaanbod de mogelijkheid om in te spelen op 
specifieke lokale omstandigheden, zoals de aanwezigheid van gehandicapteninstellingen en de aard 
van de lokale bedrijvigheid. Gemeenten krijgen ook een financieel risico, dat hen motiveert om zo 
veel mogelijk arbeidsgehandicapten een aanbod te doen voor werk of andere activiteiten. 

‘Mijn zoon staat op de wachtlijst voor een SW-bedrijf. Hij heeft al een indicatie gekregen. Hij 
is klaar met school en krijgt nu een Wajong-uitkering. Om te voorkomen dat hij altijd thuis 
zit, loopt hij stage bij een SW-bedrijf. Dat zit 15 kilometer verderop. Hij gaat erheen met de 
bus. Dat kost hem 80 euro per maand, maar hij krijgt geen stagevergoeding. Eigenlijk gaat 
hij er dus gewoon financieel op achteruit omdat hij wil werken. Dat kan ik hem niet 
uitleggen.’

Gemeenten zullen nauw samenwerken met het UWV om arbeidsgehandicapten te ondersteunen. Het 
vertrekpunt is hierbij: regionaal wat regionaal kan, landelijk wat landelijk moet. Het UWV heeft in 
de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd over de begeleiding van jongeren met handicaps naar de 
arbeidsmarkt, en over de samenhang tussen onderwijs-, zorg- en overige voorzieningen waarvan
jongeren met een handicap gebruikmaken. Vanaf januari 2009 zal het UWV zijn diensten aanbieden 
via Locaties voor Werk en Inkomen. Dat zijn de bedrijfsverzamelgebouwen waarin sociale diensten, 
het UWV en het CWI ook nu al samenwerken. Ook kunnen gemeenten en het UWV convenanten 
sluiten om de kennis en ervaring van het UWV in te bedden in de gemeentelijke organisatie. Verder 
kan samenwerking van gemeenten worden beloond. 

Gemeenten zijn de spil in het regionale netwerk van scholen, het UWV en lokale werkgevers. Dit 
netwerk is van groot belang om voldoende stage- en arbeidsplaatsen te genereren voor jong-
gehandicapten. De gemeente kan dat niet alleen. De bijdrage van werkgevers is onontbeerlijk. In de 
komende periode zullen gemeenten in samenwerking met werkgevers, vakbonden en het UWV 
beleidsplannen opstellen voor het regionale arbeidsmarktbeleid. Daarin kunnen afspraken worden 
gemaakt hoe en door wie mensen naar werk kunnen worden begeleid. 

Zodra een arbeidsgehandicapte bij de gemeente aanklopt om te gaan werken, is het aan de gemeente 
daarvoor een passend aanbod te doen. Dat vraagt om slim beleid en een goede uitvoering. De 
inbreng van cliënten is daarbij van groot belang, zowel op individueel niveau als op collectief niveau, 
via cliëntenraden. Die cliëntenraden behartigen binnen de gemeente de belangen van mensen die een 
beroep doen op de geharmoniseerde voorziening voor werk en inkomen. Zo ontstaat tegenover het 
lokale bestuur een tegenmacht om rekening mee te houden. In de cliëntenraden kunnen zowel 
cliënten plaatsnemen als hun vertegenwoordigers, zoals gehandicaptenorganisaties. Om hun rol goed 
te kunnen uitvoeren, moeten de cliëntenraden kunnen rekenen op ambtelijke en secretariële 
ondersteuning vanuit de gemeente. Cliëntenraden in kleinere gemeenten moeten bovendien hulp 
kunnen krijgen van een provinciale cliëntenraad, waar kennis wordt gebundeld. 

Participatieladder



12

Een centraal element in de geharmoniseerde regeling is de participatieladder voor 
arbeidsgehandicapten. De hoogste trede op deze ladder is normaal werk bij een reguliere werkgever. 
Het doel is dat arbeidsgehandicapten zo hoog mogelijk op deze ladder participeren. Voor iedereen die 
niet op de bovenste trede van de ladder terechtkan, moet begeleiding zo veel mogelijk erop gericht 
zijn op te kunnen klimmen. ‘Zo veel mogelijk’ betekent overigens ook dat we accepteren dat niet 
iedereen de hoogste trede zal halen, maar bijvoorbeeld permanent op de trede ‘beschutte arbeid’ blijft 
werken.

Figuur 2: Participatieladder arbeidsgehandicapten

Trede            Omschrijving

7          Regulier werk

6.             Regulier werk met tijdelijke ondersteuning (subsidie, begeleiding)
                                                                            

5..      Regulier werk met (semi-)permanente ondersteuning 
                                                                             (subsidie, begeleiding)

4...    Detachering

3....   Beschutte arbeid

2.....  Sociale activering

1…... Zorg en dagbesteding

Arbeidsgehandicapten krijgen een financiële stimulans om op te klimmen op de participatieladder. 
Het inkomen neemt toe naarmate iemand hoger op de ladder komt. Op trede 1 en 2 is het inkomen 
gelijk aan de uitkeringshoogte. Op trede 3 verdient iemand in beginsel het minimumloon. Wanneer 
iemand langdurig op deze trede blijft werken, zonder dat verder omhoogklimmen mogelijk is, wordt 
het inkomen extra verhoogd. Het inkomen op trede 4 gaat uit van maatwerk, variërend van 
minimumloon tot het CAO-loon bij het inlenende bedrijf. Op treden 5, 6 en 7 is het inkomen gelijk 
aan het CAO-loon van de werkgever. 

Het principe dat het inkomen toeneemt naarmate iemand dichter bij regulier werk zit, is een 
ideaalbeeld voor de toekomst. De werkelijkheid van de arbeidsgehandicapten die nu werken bij 
sociaal- werkbedrijven of een reguliere werkgever, is soms een andere. De overgang naar het 
ideaalbeeld betekent dat mensen erop vooruit moeten gaan, niet het omgekeerde. Daarom verandert 
de PvdA niets aan de huidige praktijk met betrekking tot arbeidsvoorwaarden van de mensen die nu 
werken in de sociale werkvoorziening. Ook veranderen we niets aan de manier waarop deze mensen 
voor de sociale werkvoorziening worden geïndiceerd, ook niet voor de mensen die in 1998 zijn 
uitgezonderd van toekomstige herindicaties. 

In bijlage 2 staat meer informatie over deze participatieladder voor arbeidsgehandicapten.

Werkgevers
Voor werkgevers zou het niet mogen uitmaken of zij werk laten verrichten door een 
arbeidsgehandicapte of door iemand die dat niet is. Het zou niet meer mogen kosten en het zou niet 
mogen leiden tot tijdverlies van paperassen of begeleiding. Als dit gegarandeerd kan worden, 
vormen arbeidsgehandicapten een aantrekkelijke bron van nieuw personeel. De PvdA wil dit 
mogelijk maken. 

Arbeidsgehandicapten hebben vanwege hun beperkingen per definitie extra ondersteuning nodig in 
de vorm van begeleiding of subsidie, om op een normale arbeidsplaats te kunnen werken. Die 
begeleiding kan worden gegeven door jobcoaches, betaald door de gemeente. Papierwerk kan uit 
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handen genomen worden door regelingen simpel te houden, zonder ingewikkelde 
verantwoordingssystematieken, en door dit te laten uitvoeren door de gemeente (of door een 
organisatie die in opdracht van de gemeente werkt). 

Als een arbeidsgehandicapte minder productief is dan een ‘gewone’ werknemer, hoort de werkgever 
een compensatie te krijgen voor dit verschil, in de vorm van een loonkostensubsidie. De hoogte van 
deze subsidie moet objectief worden bepaald, aan de hand van duidelijke criteria. Een 
arbeidsdeskundige kan deze bepaling uitvoeren. Deze loonwaardebepaling dient niet alleen 
informatie te geven over de noodzakelijke hoogte van de subsidie, maar ook een helder overzicht van 
wat de arbeidsgehandicapte wel en niet kan, de behoefte aan verdere ondersteuning, verwachtingen 
en mogelijkheden voor de arbeidsgehandicapte om zich in de functie te ontwikkelen. De 
loonwaardebepaling kan periodiek worden herhaald. Dit is wenselijk, want de arbeidsgehandicapte 
kan vaardiger worden, maar de beperkingen als gevolg van de handicap kunnen ook toenemen. Dat 
kan aanpassing van de subsidie noodzakelijk maken. 

‘Een aantal jaar geleden heb ik bij een auto-ongeluk hersenletsel opgelopen. Daardoor kan ik 
niet meer werken. Toen dat ongeluk gebeurde, was ik net anderhalve maand begonnen als 
zelfstandige. Dat was zo kort, dat ik slechts een paar tientjes aan 
arbeidsongeschiktheidsuitkering krijg. Verder ben ik afhankelijk van de bijstand. Mijn vader 
is overleden en mijn moeder heeft vruchtgebruik van de erfenis. Alle bijstand die ik tot de 
sterfdatum van mijn moeder ontvang, moet ik later van de te verwachten erfenis aan de 
gemeente terugbetalen. Hierdoor heb ik geen enkel vooruitzicht op levensomstandigheden die 
ik als gehandicapte nodig heb.’

Met deze extra ondersteuning en begeleiding worden arbeidsgehandicapten aantrekkelijker voor 
werkgevers. Vervolgens is het aan werkgevers om hun goede wil te tonen en arbeidsgehandicapten 
een eerlijke kans te geven. De overheid hoort daarbij uiteraard het goede voorbeeld te geven. 
Overheidsorganisaties zijn bij uitstek in de positie om deelname van arbeidsgehandicapten op de 
arbeidsmarkt de gewoonste zaak van de wereld te maken, zowel in hun rol van werkgever als in hun 
rol als opdrachtgever van allerhande werkzaamheden. 

Garanties
Arbeidsgehandicapten die gaan werken, en die na verloop van tijd weer uitvallen (wegens ziekte, 
faillissement of om andere redenen), kunnen weer een beroep doen op hun status van
arbeidsgehandicapte. Nu geldt voor Wajong’ers die gaan werken, en die daarmee het minimumloon 
verdienen, dat zij na vijf jaar hun Wajong-rechten verliezen. Deze beperking in tijd komt te 
vervallen. Dat maakt het voor arbeidsgehandicapten aantrekkelijker langdurig te blijven werken. 

Arbeidsgehandicapten die niet werken, kunnen rekenen op een uitkering ter hoogte van 75% van het 
minimumloon. Dat is net zo hoog als de huidige Wajong. In tegenstelling tot de Wajong mogen 
arbeidsgehandicapten in die situatie niet meer weigeren in te gaan op een passend aanbod om te 
werken of om op een andere manier deel te nemen aan de samenleving. Dit geldt vanzelfsprekend 
ook voor (voormalig) zelfstandigen en andere groepen die een beroep doen op deze regeling. 

Het participatieaanbod dat gemeenten doen aan arbeidsgehandicapten dient passend te zijn. Als
iemand een passend aanbod weigert, kan dat tot gevolg hebben dat een maatregel of sanctie wordt 
opgelegd.

Dit kan ook gebeuren als iemand afspraken over het volgen van scholing, re-integratie of werk 
willens en wetens niet nakomt. Een sanctie kan dan de vorm hebben van tijdelijke verlaging van de 
uitkering, maar ook van opschorting van de vrijstelling van vermogens- en/of partnertoets en in het 
uiterste geval stopzetting van de uitkering. Vanzelfsprekend mag zo’n sanctie niet lichtzinnig 
worden opgelegd.  



14

Bij onenigheid over de passendheid van het aanbod moet er een klachtenregeling beschikbaar zijn, 
met mogelijkheden voor bezwaar en beroep en met een billijkheidstoets. Een toegankelijke 
klachtenregeling is onontbeerlijk om een goede rechtspositie te kunnen garanderen. Cliëntenraden 
kunnen een belangrijke rol vervullen bij de uitwerking van het begrip ‘passend aanbod’ en bij de 
opstelling en naleving van de klachtenregeling. 
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De praktijk voor de werkzoekende

Werk voor iedereen die kan werken, en ondersteuning als die nodig is om talent te ontplooien: hoe 
werkt dat in de praktijk? Wat gebeurt er als iemand zich meldt bij de balie? De ruimte in dit boekje 
is te klein om dat voor iedereen tot in detail te beschrijven. Leerlingen die hun opleiding in het 
speciaal onderwijs voltooien, volgen bijvoorbeeld een andere route dan hieronder is beschreven. Aan 
het einde van hun opleiding volgen zij in het ideale geval een stage die overgaat in een baan. Voor 
veel anderen zal de route kunnen verlopen zoals hieronder is beschreven. 

Eerste contact
Mensen zonder uitkering die aan het werk willen, maar niet zelf werk kunnen vinden, en mensen die 
niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien, kunnen zich melden bij het plaatselijke LWI-loket. LWI 
is de afkorting van ‘Locatie voor Werk en Inkomen’. Dit is de plek waar gemeenten en UWV/CWI 
samenwerken om mensen aan werk te helpen en van een inkomen te voorzien. 
Iedereen die zich meldt bij het LWI-loket, krijgt een persoonlijke werkcoach. De werkcoach werkt in 
opdracht van de gemeente en is de vaste contactpersoon voor de werkzoekende. De werkcoach 
beoordeelt of iemand wellicht vanwege een arbeidshandicap in aanmerking komt voor extra 
voorzieningen. Als dat het geval is, maakt hij een afspraak bij UWV/CWI voor een beoordeling. 
Afhankelijk van de uitkomst van deze beoordeling wordt een van de volgende routes gevolgd: 

Als er géén sprake is van een arbeidshandicap
De werkcoach beoordeelt in overleg met de betrokkene wat er moet gebeuren om werk te vinden. 
Dit leidt tot afspraken waar de werkcoach en de werkzoekende zich vervolgens aan houden. Deze 
afspraken kunnen ook betrekking hebben op scholing en kinderopvang, als dat nodig is om werk te 
vinden. Scholing wordt aangeboden als dat noodzakelijk lijkt voor duurzame werkgelegenheid. De 
scholing kan vele vormen hebben, variërend van een competentieanalyse tot volledige BBL- en BOL-
trajecten. Verder kan re-integratiehulp worden geboden zoals die nu al beschikbaar is in de Wet 
werk en bijstand, aangevuld met de nieuwe treden op de participatieladder. Een persoonsgebonden 
re-integratiebudget behoort ook tot de mogelijkheden. 

Als er wel sprake is van een (vermoeden van) arbeidshandicap
Een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van UWV beoordelen samen of iemand een
functionele beperking heeft die het onmogelijk maakt op korte termijn zelfstandig, zonder intensieve 
begeleiding, te werken in een reguliere omgeving. Als iemand zo’n beperking heeft, is die persoon 
arbeidsgehandicapt. In dergelijke gevallen stellen de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige ook vast 
of verandering in de situatie te verwachten is, en of en wanneer een nieuwe beoordeling gepast is. 

Als iemand geen functionele beperking heeft, of geen belemmeringen heeft om zelfstandig te kunnen 
werken in een reguliere omgeving, dan is die persoon geen arbeidsgehandicapte. Hij of zij krijgt dan 
begeleiding van de werkcoach zoals ‘reguliere’ werkzoekenden uit de bijstand die ook krijgen. 

Als uit de beoordeling door UWV blijkt dat iemand wel arbeidsgehandicapt is, dan zoekt de 
werkcoach (indien mogelijk met de betrokkene zelf) naar een arbeidsplaats voor de 
arbeidsgehandicapte waar diens capaciteiten en talenten het best tot zijn recht komen. Dit kan op 
allerlei verschillende hoogten van de participatieladder. Vanzelfsprekend bespreekt de werkcoach ook 
met de cliënt of er behoefte is aan scholing of kinderopvang. 

Als iemand hoog op de participatieladder aan de slag kan (’regulier werk met ondersteuning’, treden 
6 en 5 van de ladder), dan gaat hij of zij in eerste instantie via een proefplaatsing aan de slag bij een 
reguliere werkgever. Dit houdt in dat iemand gedurende maximaal 3 maanden werkt met behulp van 
uitkering. Tijdens deze periode kunnen werknemer en werkgever beoordelen of ze bij elkaar passen. 

Aan het einde van deze periode brengt een arbeidsdeskundige in kaart welke loonwaarde de 
werknemer heeft voor de werkgever, en in hoeverre die afwijkt van de loonwaarde van werknemers 
die niet arbeidsgehandicapt zijn. 
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Na afloop van de proefplaatsing treedt de werknemer in dienst bij de werkgever. Hij of zij heeft dan 
recht op een beloning conform de CAO. De werknemer krijgt begeleiding van de werkcoach van de 
gemeente of van een jobcoach van een re-integratiebedrijf die hiervoor opdracht heeft gekregen van
de gemeente. Samen met de coach en de werkgever werkt de werknemer aan zijn verdere 
ontwikkeling. 

Als de proefplaatsing niet succesvol verloopt, kan de werkcoach een andere proefplaats aanbieden, of 
iemand kan lager op de participatieladder aan de slag gaan, bijvoorbeeld bij een sociaal-werkbedrijf.
Dit is dan het startpunt voor een nieuwe poging om met een loonkostensubsidie bij een reguliere 
werkgever aan de slag te gaan. 

Overigens is het ook mogelijk dat de cliënt zelf een werkplek zoekt, met behulp van een 
persoongebonden werkbudget. Hiermee wordt aangesloten bij de regeling voor persoonsgebonden 
budgetten zoals die sinds 1 januari 2008 is opgenomen in de Wet sociale werkvoorziening. Het 
persoonsgebonden budget kan dan worden gebruikt om de werkgever te compenseren voor 
bijvoorbeeld lagere productiviteit, zoals dat ook het geval is bij loonkostensubsidies voor 
arbeidsgehandicapten. Ook kan iemand met het persoongebonden budget zelf kiezen voor een 
begeleidingsorganisatie die bijvoorbeeld een jobcoach levert. Het persoongebonden budget is geen 
geldbedrag dat op de bankrekening van de arbeidsgehandicapte wordt gestort. In dit opzicht 
verschilt het budget van de persoonsgebonden budgetten die kunnen worden gebruikt om AWBZ-
zorg in te kopen. De gemeente sluist het geld rechtstreeks door naar de werkgever en/of 
begeleidingsorganisaties. 
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Noodzakelijke voorwaarden

De doelstelling ‘niemand aan de kant’ is ambitieus. Wie alleen arbeidsmarktmaatregelen neemt, zal 
de doelstelling niet bereiken. Dat vereist meer, zoals scholing en andere ondersteuning die nodig is 
om te kunnen werken. Daarbij gaat het om kinderopvang, maar ook om zaken die specifiek voor 
arbeidsgehandicapten van belang zijn, zoals hulp bij dagelijkse levensverrichtingen. 

Scholing als voorbereiding op toetreding tot de arbeidmarkt
De hoofdroute voor het verkrijgen van goede uitgangssituatie op de arbeidsmarkt verloopt via het 
regulier dagonderwijs. Dat bestaat uit basis- en voortgezet onderwijs, gevolgd door beroeps- en/of 
wetenschappelijk onderwijs. In beginsel biedt deze trits de mogelijkheid talent optimaal tot 
ontwikkeling te brengen en op de arbeidsmarkt te benutten. 

Veel gehandicapte jongeren hebben ervaren dat de aansluiting tot onderwijs en arbeidsmarkt nog 
verre van soepel verloopt. De Sociaal-Economische Raad heeft in het advies ‘Meedoen zonder 
beperkingen’ (2007) veel goede suggesties gedaan om deze aansluiting te verbeteren, onder andere 
door het wegnemen van institutionele belemmeringen en perverse prikkels, reservering van extra 
middelen voor onderwijsinstellingen die zich richten op gehandicapten, en scholing op maat. De 
voorbereiding op de arbeidsmarkt hoort een centrale positie in te nemen, ook in het speciaal 
onderwijs. Een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt kan 
uitkeringsafhankelijkheid helpen voorkomen. Daar is niet alleen de samenleving bij gebaat, maar 
vooral ook de leerling die naar school gaat in het speciaal onderwijs. Het kabinet heeft mede naar 
aanleiding van het SER-advies besloten extra geld uit te trekken voor het speciaal onderwijs. 

Natuurlijk valt er nog veel meer te zeggen over het belang van speciaal onderwijs voor de kansen 
van gehandicapten op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld over de samenwerking van gemeenten en 
onderwijsinstellingen om leerlingen na afronding van hun opleiding direct naar werk te begeleiden. 
Hoe beter de aansluiting tussen speciaal onderwijs en arbeidsmarkt, des te minder mensen 
afhankelijk zullen zijn van de geharmoniseerde regeling voor werk en inkomen. Om recht te doen 
aan het speciaal onderwijs en de leerlingen die daar gebruik van maken, is een afzonderlijke notitie 
gerechtvaardigd. 

Tweedekansonderwijs
Soms zijn ook andere routes nodig voor het verkrijgen van een passende opleiding. Dit is 
bijvoorbeeld het geval als mensen zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt (hebben) betreden, als ze 
(veel) meer talent hebben dan ze in het onderwijs tot bloei hebben kunnen brengen (denk aan 
vluchtelingen), als kwalificaties zijn verouderd, of als mensen in hun werk nieuwe kwalificaties 
hebben opgedaan zonder dat daar een formeel diploma aan is gekoppeld. Ook in zulke gevallen moet 
talent tot ontwikkeling kunnen komen, via ‘tweedekansonderwijs’. 

Een belangrijk uitgangspunt in het ‘tweedekansonderwijs’ is dat mensen niet hoeven te leren wat ze 
al weten (bijvoorbeeld door ervaring op de werkvloer), maar alleen wat ze nog niet weten. Maatwerk 
is hier het sleutelwoord. Kennis die mensen al hebben kan worden omgezet in diploma’s en 
certificaten. Afhankelijk van de specifieke situatie kan een of meer van de volgende instrumenten 
nodig zijn: competentietesten, erkenning van elders verworven competenties, aanvullende scholing
die gericht is op het aanvullen van kennis en vaardigheden die iemand al heeft. 

Als na de entree op de arbeidsmarkt nog verdere opleiding en scholing nodig is, is dat in eerste 
instantie een aangelegenheid van werknemers en werkgevers onderling. Bij werkloosheid heeft ook 
de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid voor scholing. Het doel moet dan niet zijn: ‘de 
kortste weg naar werk’, maar duurzame werkgelegenheid.
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Figuur 3: Passende opleiding en scholing
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Gemeenten kunnen tweedekansonderwijs financieren uit het participatiefonds, als dergelijk
onderwijs nodig is voor arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden. Dit geldt ook voor het 
onderwijs aan anderen die voor hun toegang tot de arbeidsmarkt afhankelijk zijn van de gemeente, 
zoals mensen met een ANW-uitkering. Het participatiefonds ontstaat in 2009 door samenvoeging 
van de budgetten die gemeenten krijgen voor re-integratie, integratie en voor 
volwassenenonderwijs. Dankzij deze samenvoeging kunnen gemeenten een goede afweging maken
tussen de instrumenten die nodig zijn om iemands talent te ontwikkelen en op de arbeidsmarkt 
optimaal tot bloei te laten komen. 

Overige voorzieningen
Naast scholing is ook de beschikbaarheid van kinderopvang en tussen- en naschoolse opvang voor 
vele mensen een noodzakelijke voorwaarde voor arbeidsparticipatie. Op dit moment vormt de 
beschikbaarheid van kinderopvang vooral een knelpunt voor mensen met wisselende arbeidstijden, 
voor mensen die gedurende een korte periode opvang nodig hebben, en voor mensen die buiten 
kantooruren werken. Ook is tussen- en naschoolse opvang nog niet beschikbaar voor alle kinderen 
van wie de ouders daar behoefte aan hebben. Op deze punten is verbetering mogelijk. 

Specifiek voor arbeidsgehandicapten is ook het probleem van hulp bij ‘algemene dagelijkse 
levensverrichtingen’ op de werkplek. Dat is lijfgebonden zorg, zoals hulp bij toiletbezoek. Veel 
gehandicapten die deze zorg nodig hebben op de werkplek, blijken in de praktijk op belemmeringen 
te stuiten. Die belemmeringen staan arbeidsdeelname in de weg. Ze horen daarom zo snel mogelijk te 
worden weggenomen. 
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De praktijk voor de werkgever

Deelname van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt is alleen mogelijk dankzij 
werkgevers. Het is niet vanzelfsprekend dat ondernemers mensen in dienst nemen die onevenredig 
veel begeleiding nodig hebben, of die een heel lage productiviteit hebben, of allebei. Dat is op zichzelf 
begrijpelijk. Maar voor mensen in een kwetsbare positie (en voor de samenleving als geheel) levert 
het grote voordelen op als zij ook mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. De overheid moet daarom 
hulp bieden. Die hulp kan welwillende werkgevers en kwetsbare werkzoekenden succesvol bij elkaar 
brengen. 

‘Ik ben P&O-manager van een horecagroothandel. Wij willen graag in elke vestiging een Wajong’er 
in dienst nemen. Dat is voor ons maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij kunnen de 
werkzaamheden volledig op de mogelijkheden en beperkingen van de Wajong’ers afstemmen. Maar 
UWV kan mij geen Wajong’ers leveren. Begrijpt u dat nou?’

Wij hebben de rotsvaste overtuiging dat het aantal welwillende werkgevers zeer groot is. De PvdA 
stimuleert die welwillendheid graag, niet in de laatste plaats bij de overheid zelf. Het aantal 
arbeidsgehandicapten dat via de sociale-werkvoorziening bij de rijksoverheid werkt, is nog altijd 
bedroevend laag. Dat kan en moet veranderen. Een taakstelling voor de overheid lijkt op zijn plaats. 

Om een succesvolle verbintenis tot stand te kunnen brengen, moet het voor een werkgever klip en 
klaar zijn dat hij geen extra kosten heeft of extra risico’s loopt wanneer hij een arbeidsgehandicapte
in dienst neemt. De PvdA stelt daarom voor dat werkgevers die arbeidsgehandicapten in dienst 
nemen, bij ziekte van de werknemer gebruikmaken van de no-riskpolis uit de Ziektewet. Met deze 
no-riskpolis krijgt de werkgever in het eerste ziektejaar 100% van het loon van de 
arbeidsgehandicapte vergoed, en in het tweede ziektejaar 70%. Hiermee kan de werkgever voldoen 
aan de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, zonder dat dit de werkgever een cent kost. Deze no-
riskpolis bestaat overigens ook nu al voor werkgevers van (voormalig) Wajong’ers en van mensen 
met een WSW-indicatie (‘begeleid werken’). 

Ook het belang van de rol van (toekomstige) collega’s mag niet worden onderschat. Hun opstelling 
kan het verschil vormen tussen buitensluiting en succes. Niet alleen (toekomstige) werkgevers, maar 
ook collega’s dienen daarom goede informatie te krijgen over de wijze waarop zij kunnen omgaan 
met de specifieke functiebeperkingen van hun nieuwe collega of medewerker, en over de 
consequenties die deze beperkingen hebben voor hun eigen werk. 

Een match tot stand brengen
Het dienstverband tussen een werkgever en een arbeidsgehandicapte of iemand anders met een 
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt kan op vele manieren tot stand komen. Naar aanleiding van een 
gesprek tijdens een familiefeestje bijvoorbeeld, via contacten bij de voetbalvereniging, de informele 
mogelijkheden zijn eindeloos. Een meer formele route is ook mogelijk, met tussenkomst van een 
LWI. Hoe dit laatste in zijn werk kan gaan, verdient toelichting. 

Werkgevers melden hun vacatures nu bij het CWI. Vanaf 2009 gebeurt dat bij de LWI, de Locatie 
voor Werk en Inkomen. Idealiter heeft elke werkgever bij de LWI een vaste contactpersoon. Deze 
contactpersoon kent de werkgever en zijn organisatie en helpt bij vacaturevervulling. Dit 
vergemakkelijkt de communicatie over de match tussen werkzoekenden en vacatures. De 
contactpersoon kan voor de werkgever ook vraagbaak zijn op het terrein van werk en inkomen en 
aanverwante terreinen, zoals scholing en economische ontwikkelingen in de regio. 

Wanneer een werkgever een vacature meldt, staat het snel aandragen van geschikte kandidaten 
voorop. Wel zal de (contactpersoon bij) de LWI hierbij extra aandacht geven aan de mogelijkheid 
een vacature te laten vervullen door een arbeidsgehandicapte, als dat past binnen de eisen die de 
werkgever aan een nieuwe werknemer stelt. 
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Werkgevers krijgen bij het melden van vacatures de mogelijkheid een voorkeur uit te spreken voor 
sollicitanten met een arbeidshandicap, bijvoorbeeld omdat zij dat vinden passen in hun strategie voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als de werkgever zo’n voorkeur heeft uitgesproken, 
zoekt de contactpersoon in overleg met werkcoaches die werkzoekenden begeleiden, naar kandidaten 
die bij de werkgever onder de aandacht worden gebracht. Als voor de vacature geen 
arbeidsgehandicapten beschikbaar zijn (ook niet na korte [bij]scholing), dan spant de contactpersoon 
zich vanzelfsprekend direct in om niet-arbeidsgehandicapte kandidaten aan te dragen voor de 
vacature. 

Zodra een geschikte kandidaat is gevonden, neemt de contactpersoon met de werkgever door welke 
ondersteuning beschikbaar is voor werkgever en (potentiële) werknemer. Hierbij kan het gaan om 
een loonkostensubsidie, een jobcoach of andersoortige ondersteuning, zoals werkplekaanpassingen. 
De aanvraag van zulke aanpassingen vergt nu nog veel papierwerk. De gemeente moet dat 
papierwerk van de werkgever overnemen, al dan niet via een bemiddelingsorganisatie. In plaats van 
loonkostensubsidies zijn overigens ook detacheringsconstructies mogelijk, waarbij de betrokkene een 
dienstverband krijgt bij een sociaal-werkbedrijf.

Het uitgangspunt voor alle dienstverbanden is dat de werkgever niet méér kosten en méér 
rompslomp mag hebben dan bij een gewone werknemer. De hoogte van een eventuele 
loonkostensubsidie is daarom afhankelijk van de specifieke omstandigheden. De werkgever betaalt 
voor wat hij krijgt. Er wordt dus geen liefdadigheid verwacht van de werkgever. Ook neemt de 
contactpersoon van de LWI zo veel mogelijk papierwerk uit handen. En als een arbeidsgehandicapte 
werknemer op de werkvloer meer begeleiding nodig heeft dan een reguliere werknemer, krijgt de 
werkgever hiervoor ondersteuning in de vorm van een jobcoach voor de werknemer.

Een arbeidsgehandicapte werknemer die aan de slag gaat bij een nieuwe werkgever, begint in 
beginsel op een proefplaats (met behulp van uitkering). Dit duurt maximaal 3 maanden. In deze 
periode meet een arbeidsdeskundige de daadwerkelijke prestatie van de werknemer op de werkplek 
aan de hand van objectieve meetinstrumenten (loonwaardebepaling). De werkgever krijgt een 
compensatie voor het verschil tussen het functieloon conform de CAO en de daadwerkelijke 
productiviteit van de werknemer. De werknemer treedt dan in dienst van de werkgever met een 
arbeidsovereenkomst conform de CAO. De loonwaardebepaling wordt periodiek herhaald. 

Als een werkgever geen expliciete voorkeur heeft uitgesproken voor iemand met een 
arbeidshandicap, maakt zijn contactpersoon bij de LWI een inschatting of de vacature niet toch zou 
kunnen worden vervuld door een of meer mensen met een arbeidshandicap. Hierbij kunnen ook de 
diensten van een arbeidsanalist worden aangeboden. Arbeidsanalisten kunnen adviseren over het 
opknippen en herverdelen van functies. Dat kan het mogelijk maken personeel aan te trekken dat 
wellicht minder allround is, maar dat wel alle opdrachten van de werkgever kan vervullen. 

Als een vacature wellicht toch kan worden vervuld door een arbeidsgehandicapte, bespreekt de 
contactpersoon de mogelijkheden hiertoe met de werkgever. Als een werkgever positief reageert, 
wordt dezelfde procedure gevolgd als bij werkgevers die direct bij de aanmelding van een vacature 
hun voorkeur voor een arbeidsgehandicapte uitspreken. 
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Samenvatting

Iedereen meedoen aan de arbeidsmarkt, zo veel mogelijk via werk bij een reguliere werkgever. Dat is 
de visie die de PvdA-fractie in de Tweede Kamer centraal stelt in dit plan.

Kern van het fractieplan is dat inkomenszekerheid niet langer het enige doel is van werk- en 
inkomensvoorzieningen. Naast inkomenszekerheid voegen we een tweede doel toe: participatie op de 
arbeidsmarkt. Om dit tweede doel binnen bereik te brengen stelt de PvdA een geharmoniseerde 
voorziening voor werk en inkomen voor, die net als andere voorzieningen wordt uitgevoerd door de 
gemeente. 

De geharmoniseerde voorziening voor werk en inkomen bevat twee delen, een deel voor 
arbeidsgehandicapten en een deel voor niet-arbeidsgehandicapten. Arbeidsgehandicapten zijn 
mensen die vanwege een functionele beperking niet zonder extra ondersteuning zelfstandig kunnen 
werken in een reguliere werkomgeving. Zij krijgen niet alleen inkomensbescherming op het niveau 
van 75% van het minimumloon, maar ook een participatieaanbod. Voor niet-arbeidsgehandicapten 
sluit de geharmoniseerde voorziening aan bij de Wet werk en bijstand, aangevuld met enkele nieuwe 
instrumenten om hen aan werk te helpen. 

Met de geharmoniseerde voorziening verbetert de inkomensbescherming en de ondersteuning om 
werk te vinden. Daarnaast wordt voorkomen dat mensen met een kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt verstrikt raken tussen verschillende regelingen en wetten, zoals nu nog te vaak 
gebeurt. Het moment waarop iemand gehandicapt is geraakt, is met de geharmoniseerde voorziening 
bijvoorbeeld niet meer bepalend voor de ondersteuning die men krijgt om te gaan werken. 

De geharmoniseerde voorziening is zo vormgegeven dat het voor iedereen loont om op een zo 
regulier mogelijke manier te werken. Overigens wordt in het fractieplan benadrukt dat in deze 
voorstellen niets wordt veranderd aan de arbeidsvoorwaarden van mensen die nu in de sociale 
werkvoorziening werken. Ook wordt niets veranderd aan de manier van (her)indicering die voor hen 
geldt. Uiteraard is er in de geharmoniseerde voorziening ook volop aandacht voor scholing en 
opleiding.

Voor werkgevers wordt het veel aantrekkelijker gemaakt om arbeidsgehandicapten en andere 
mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in dienst te nemen. Het uitgangspunt hierbij is dat 
het voor een werkgever financieel en in tijdsbeslag niet mag uitmaken of werk wordt uitgevoerd 
door een arbeidsgehandicapte of door een ‘gewone’ werknemer. Dit kan tot stand worden gebracht
met gerichte loonkostensubsidies (gebaseerd op objectieve criteria), met begeleiding (zoals een 
jobcoach) en werkplekaanpassingen. 

De PvdA heeft de overtuiging dat met deze voorstellen op termijn meer arbeidsdeelname tot stand 
komt. Bovendien betere inkomensbescherming voor wie dat nodig heeft en een verdere 
normalisering van de positie van arbeidsgehandicapten in de samenleving. 
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Bijlagen met technische toelichting

Bijlage 1: Uitwerking participatieladder niet-arbeidsgehandicapten

Participatieladder
De huidige Wet werk en bijstand geeft gemeenten diverse instrumenten ter beschikking om mensen weer aan 
werk te helpen. Hier komt een aantal instrumenten bij om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
aan de slag te helpen. Het einddoel van de nieuwe instrumenten is regulier werk. Regulier werk is werk met 
een normale arbeidsovereenkomst en betaling conform een CAO. Dit alles krijgt vorm in een 
participatieladder. 

Figuur 4: Participatieladder niet-arbeidsgehandicapten
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Trede 1: sociale activering
Voor mensen met meervoudige problemen (zoals schulden, verslaving, slechte taalbeheersing, 
probleemkinderen, contact met justitie et cetera) is sociale activering niet zelden het hoogst haalbare doel. 
Sociale activering kan worden omschreven als het vergroten van maatschappelijke participatie en het 
doorbreken of voorkomen van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten die eventueel een 
eerste stap op weg naar betaald werk kunnen vormen. Vrijwilligerswerk kan daar onderdeel van uitmaken. Wij 
accepteren dat sociale activering geld kost, zonder dat hier een opbrengst (in de vorm van 
uitkeringsstopzetting bij werkaanvaarding) tegenover staat. 

Trede 2: werkvoorziening
Van sommige mensen die niet arbeidsgehandicapt zijn, kan desondanks redelijkerwijs niet worden verwacht 
dat zij aan de slag kunnen bij een reguliere werkgever, zelfs niet na intensieve begeleiding en scholing. Wij 
vinden het belangrijk dat ook deze mensen participeren. De sociale werkvoorziening is daarvoor de 
aangewezen plek. De betrokkenen verdienen een inkomen op minimumloonniveau. De gemeente beoordeelt 
periodiek of dit instrument nog steeds passend is. Ook kan de gemeente ervoor kiezen deze mensen met een 
loonkostensubsidie (op basis van een objectief uitgevoerde loonwaardebepaling) aan werk te helpen bij een 
reguliere werkgever. 

Trede 3: ‘Voorschakeltraject’
Voor mensen die vanwege hun afstand tot de arbeidsmarkt niet direct met een loonkostensubsidie aan de slag 
kunnen, wordt een voorschakeltraject gecreëerd. In dit voorschakeltraject wordt gewerkt met behulp van 
uitkering. Dit traject lijkt daarmee op participatieplaatsen. Hiervoor wordt zowel het I-deel als het W-deel 
benut. Werken met behulp van uitkering kan al dan niet in het kader van een re-integratietraject. Dit 
instrument is gericht op plaatsing bij een werkgever, duurt maximaal één jaar en kan met maximaal één jaar 
worden verlengd. Na het eerste jaar wordt met objectieve en landelijk vastgestelde criteria beoordeeld of er 
verlengd wordt en zo ja voor hoeveel maanden (maximaal 12). 
Bij de start van een dergelijk traject wordt de uitkeringsgerechtigde een verplicht scholingstraject en (naar 
analogie van de WWB) een premie aangeboden, zodat men er financieel op vooruit gaat. Scholing wordt op 
maat gegeven en is gericht op het behalen van een MBO-diploma op niveau II (‘startkwalificatie’) en/of een 
diploma op het competentieniveau van het individu. 
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Trede 4: regulier werk met tijdelijke ondersteuning
Deze trede op de participatieladder is bedoeld voor mensen die binnen 24 maanden kunnen worden 
klaargestoomd voor een normale arbeidsovereenkomst bij een reguliere werkgever. Voor deze groep is vast 
komen te staan dat de betrokkenen beschikbaar zijn voor de “reguliere” arbeidsmarkt. Zij krijgen een 
(definitief) arbeidscontract bij de ontvangende werkgever en zij verdienen daarmee het CAO-loon (minimaal 
het wettelijk minimumloon). De gemeenten hebben nu al de mogelijkheid om een loonkostensubsidie te geven. 
Voor deze groep wordt een gerichte loonkostensubsidie het uitgangspunt, waarbij maximaal 50% van het 
minimumloon per vol jaar kan worden gegeven. De subsidie wordt in beginsel alleen gegeven bij CAO-
functieloonschalen tot 130% van het minimumloon. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de loonwaarde 
van de werknemer, te bepalen op basis van objectieve criteria. Uitgangspunt hierbij is dat het verschil tussen de 
productiviteit van de betrokkene en het CAO-loon van een reguliere werknemer in die functie precies wordt 
overbrugd. Het aangeboden werk mag in beginsel niet worden geweigerd. 
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Bijlage 2: Uitwerking participatieladder arbeidsgehandicapten

Participatieladder
Ons doel is dat alle arbeidsgehandicapten zo normaal mogelijk meedoen in de samenleving, dus ook op de 
werkvloer. Ook vrijwilligerswerk en zelfstandig ondernemerschap kunnen relevante vormen van participatie 
zijn. Om het doel te bereiken is het van belang dat voor alle betrokkenen (werkgevers, arbeidsgehandicapten en 
gemeente) de prikkels de goede kans op sturen. Met onderstaande participatieladder voor 
arbeidsgehandicapten in combinatie met een uitgekiende financieringssystematiek voor gemeenten is dat het 
geval. 

Figuur 5: Participatieladder arbeidsgehandicapten

Trede Omschrijving Beloning

7 Regulier werk conform CAO

6
Regulier werk met tijdelijke ondersteuning 
(loonkostensubsidie, jobcoach etc.) conform CAO

5
Regulier werk met (semi-)permanente 
ondersteuning (idem) Conform CAO

4 Detachering 
Minimumloon tot 
CAO-loon

3 Beschutte arbeid Minimumloon

2 Sociale activering Sociaal minimum

1 Zorg en dagbesteding (AWBZ) Sociaal minimum

Het doel is dat arbeidsgehandicapten zo hoog mogelijk op deze ladder participeren. Voor iedereen die niet op 
de bovenste trede van de ladder terechtkan, moet begeleiding zo veel mogelijk erop gericht zijn omhoog te 
klimmen. Niet iedereen zal daar echter toe in staat zijn. Dat hoeft ook niet. Sommige mensen zullen langdurig 
op het niveau ‘beschutte arbeid’ blijven werken. Daar is niets mis mee. 

Arbeidsgehandicapten krijgen een financiële stimulans om op te klimmen op de participatieladder. Het 
inkomen neemt toe naarmate iemand hoger op de ladder komt. Op trede 1 en 2 is het inkomen gelijk aan de 
uitkeringshoogte. Op trede 3 en 4 verdient iemand in beginsel het minimumloon. Wanneer iemand langdurig 
op deze trede blijft werken, zonder dat verder omhoogklimmen mogelijk is, wordt het inkomen extra 
verhoogd. Op treden 5, 6 en 7 is het inkomen gelijk aan het CAO-loon van de werkgever. 

Het principe dat het inkomen toeneemt naarmate iemand dichter bij regulier werk zit, is een ideaalvisie voor de 
toekomst. De werkelijkheid van de arbeidsgehandicapten die nu werken bij sociaal-werkbedrijven of een 
reguliere werkgever, is soms een andere. De overgang naar het ideaalbeeld betekent dat mensen erop vooruit 
moeten gaan, niet het omgekeerde. Daarom respecteert de PvdA de arbeidsvoorwaarden van de mensen die nu 
werken in de sociale werkvoorziening. Die blijven gewoon hetzelfde. En de mensen die al vóór 1998 in de 
sociale werkvoorziening werkten, kunnen dat gewoon blijven doen. De PvdA heeft altijd succesvol voor hun 
positie gestreden. En dat blijven we doen. 

Trede 1: Zorg en dagbesteding (AWBZ)
De laagste trede op de participatieladder is bedoeld voor mensen die door hun handicap niet kunnen werken in 
de setting van een arbeidsorganisatie, maar die wel mogelijkheden hebben om in een ander verband activiteiten 
te verrichten. In sommige gevallen zijn dat arbeidsmatige werkzaamheden. 
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Dat kan bijvoorbeeld in een activiteitencentrum (voor mensen met een lichamelijke handicap), een dagverblijf 
voor volwassenen (verstandelijke handicap), een dagactiviteitencentrum (psychische of psychiatrische 
handicap) of op een zorgboerderij (alle handicaps). Voor dagbesteding is een AWBZ-indicatie nodig van het 
Centrum Indicatiestelling Zorg. Dagbesteding wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. 
Bij sommige van deze activiteiten is sprake van feitelijke toeleiding naar betaalde arbeid. Deze activiteiten 
kunnen vrijblijvend of niet-vrijblijvend zijn. In het geval van vrijblijvende activiteiten worden wel producten of 
diensten geleverd, maar worden geen kwantitatieve productie-eisen gesteld. Er is ook geen tijdsdruk of 
deadline voor de prestaties. Wel gelden er afspraken over wanneer en hoe lang er gewerkt zal worden, maar 
wie die afspraken niet nakomt, hoeft geen sancties te vrezen. Niet-vrijblijvende activiteiten verschillen op deze 
laatste punten: er zijn targets binnen een bepaalde tijd afgesproken en afspraken niet nakomen heeft gevolgen. 
Maar het doel van deze activiteiten is hetzelfde: een zinvolle dagbesteding bieden, waarbij deelnemers 
vaardigheden kunnen ontwikkelen en bijhouden. Daarnaast zijn er activiteiten die expliciet toeleiding naar 
arbeid ten doel hebben. De arbeidsmatige activiteiten variëren van het maken van kaarsen en houten speelgoed 
en licht inpak- en assemblagewerk tot groenonderhoud en werkzaamheden in een restaurant of zorghotel. 

Trede 2: Sociale activering
Trede 2 is bedoeld voor personen die door psychische en/of lichamelijke problemen (nog) niet in staat zijn te 
werken binnen de werkvoorziening, maar die wel maatschappelijk nuttige activiteiten kunnen ontplooien (zoals 
enkele uren per week koffiezetten in een buurthuis). Doel van dergelijke activiteiten is mensen uit hun 
isolement te halen. 

Treden 3 en 4: Sociale werkvoorziening
De treden 3 en 4 op de participatieladder komen voort uit de sociale werkvoorziening. Het werk op trede 4 
biedt meer bescherming dan op trede 3, omdat de betrokkene op trede 4 in dienst is van een sociaal-
werkbedrijf. Het is daarom wenselijk dat beloning bij detacheringen het midden houdt tussen beloning 
conform de CAO van het inlenende bedrijf en de beloning voor beschutte arbeid. 
Bij beschutte arbeid (trede 3) wordt in beginsel het minimumloon betaald. Sommige mensen zullen permanent 
zijn aangewezen op deze trede van de participatieladder. In de geharmoniseerde voorziening verdienen zij in 
beginsel niet meer dan het wettelijk minimumloon. De PvdA stelt voor hun inkomen na verloop van tijd wat 
hoger te maken door een premie toe te kennen. Zo wordt voorkomen dat zij langdurig van een 
minimuminkomen rond moeten komen zonder perspectief op verbetering.
Overigens benadrukken wij dat we niet tornen aan eerder verworven rechten in de sociale werkvoorziening. 
De arbeidsvoorwaarden voor de huidige SW’ers blijven hetzelfde. Ook zullen de regels voor (her)indicatie voor 
hen niet worden veranderd.

Treden 5 en 6: regulier werk met ondersteuning
Op treden 5 en 6 van de paricipatieladder ontvangen de betrokkenen van hun werkgever een inkomen conform 
de CAO. Dat geldt natuurlijk ook voor de hoogste trede, regulier werk. Er wordt op deze treden ook pensioen 
opgebouwd. Trede 5 (‘regulier werk met [semi-]permanente ondersteuning’) komt feitelijk overeen met 
‘begeleid werken’ zoals dat nu bekend is in de sociale werkvoorziening. Het huidige instrument 
‘loondispensatie’ uit de Wajong verdwijnt. Loondispensatie houdt in dat een werkgever toestemming krijgt om 
een Wajong’er minder te betalen dan het minimumloon; de Wajong’er behoudt dan recht op een deel van zijn 
uitkering. Voor arbeidsgehandicapten die in deeltijd werken (bijvoorbeeld vanwege een medische 
urenbeperking), gaan nieuwe, simpeler regels gelden voor verrekening van inkomen uit werk met de uitkering. 
Uitgangspunt hierbij is dat het totale inkomen altijd moet toenemen als het inkomen uit werk toeneemt. 
Bij plaatsing op trede 5 en 6 voert een arbeidsdeskundige op de werkplek een loonwaardebepaling uit, die 
bepalend is voor de hoogte van de loonkostensubsidie. De loonwaardebepaling wordt op een objectieve manier 
uitgevoerd. In de gemeentelijke verordening wordt vastgelegd welke objectieve methode hiervoor wordt 
gekozen. 
Het uitgangspunt van de loonkostensubsidie is dat de werkgever ‘betaalt voor wat hij krijgt’. De 
loonkostensubsidie biedt een vergoeding voor het verschil tussen de productiviteit van de arbeidsgehandicapte 
werknemer en het loon van een reguliere werknemer. 
Het uitgangspunt ‘de werkgever betaalt voor wat hij krijgt’, impliceert dat de loonwaarde van de 
arbeidsgehandicapte niet eenmalig wordt vastgesteld. Persoonlijke ontwikkeling van de arbeidsgehandicapte, 
veranderingen in diens functionele beperkingen en wijzigingen in de werkzaamheden kunnen aanleiding 
vormen voor een nieuwe loonwaardebepaling. Als persoonlijke ontwikkeling ertoe heeft geleid dat iemands 
loonwaarde omhoog is gegaan, kan dit worden beloond, bijvoorbeeld met een gratificatie. 

Werkgever, werknemer en de casemanager/werkcoach van de gemeente krijgen na afloop van elke 
loonwaardebepaling een helder overzicht van wat de betrokkene kan en niet kan, en van diens 
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ontwikkelingsmogelijkheden. Het is aan de werkcoach om te bevorderen dat de ontwikkelingsmogelijkheden 
ook worden benut, in dezelfde of een andere functie. 
Een arbeidsgehandicapte die zelf een andere werkgever vindt waar hij met een loonkostensubsidie of een 
andere ondersteuning wil gaan werken, krijgt daartoe de mogelijkheid. Subsidies en overige ondersteuning 
worden niet gekoppeld aan een arbeidsplaats, maar aan de arbeidsgehandicapte zelf. 
Arbeidsgehandicapten die een volledige werkweek werken bij een reguliere werkgever, ontvangen een CAO-
loon. Gehandicapten die geen volledige werkweek werken (bijvoorbeeld vanwege een medische 
urenbeperking), ontvangen een CAO-loon voor de uren die zij werken. Hun inkomen wordt verder aangevuld 
met een uitkering. Deze wordt zodanig vormgegeven dat méér werken altijd leidt tot méér inkomen 
(bijvoorbeeld: voor elke euro inkomen uit werk vervalt 75 eurocent van de uitkering). Vanzelfsprekend dienen 
deze aanvullingen snel uitbetaald te worden, zonder lange wachttijden. 
Bij werkloosheid (bijvoorbeeld door faillissement van een onderneming) ontstaat voor de arbeidsgehandicapte 
recht op een loongerelateerde WW-uitkering, mits is voldaan aan de referte-eisen zoals die gelden in de WW. 
Anders dan bij ‘reguliere’ WW’ers wordt de re-integratie niet verzorgd door UWV, maar door de gemeente, 
conform de mogelijkheden die de geharmoniseerde regeling biedt. De gemeente ontvangt daarvoor een 
vergoeding van UWV. 
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Bijlage 3: Financieringsmodel voor gemeenten

Gemeenten krijgen met deze voorstellen belangrijke extra verantwoordelijkheden. Daar hoort ook een budget 
bij. De geharmoniseerde voorziening uit deze notitie bevat twee onderdelen. De eerste, voor niet-
arbeidsgehandicapten, komt grosso modo overeen met de huidige Wet werk en bijstand. De financiële prikkels 
van die wet hebben hun uitwerking niet gemist. Die houden we dan ook in stand voor niet-
arbeidsgehandicapten. 

Voor het tweede gedeelte van de voorziening (voor arbeidsgehandicapten) is de financiering gecompliceerder. 
Daar kan niet zomaar de systematiek uit de Wet werk en bijstand worden overgenomen. Wij pleiten voor een 
aparte bekostigingsregeling voor arbeidsgehandicapten. Hier zijn belangrijke redenen voor. Ten eerste hebben 
arbeidsgehandicapten andere uitkeringsvoorwaarden (vermogens- en partnertoets) dan bijstandsgerechtigden. 
Ten tweede is het aantal arbeidsgehandicapten in Nederland in veel mindere mate afhankelijk van conjunctuur 
dan het aantal bijstandsgerechtigden. Arbeidsgehandicapten zijn bovendien niet gelijkmatig over Nederland 
gespreid; gemeenten met grote AWBZ-instellingen binnen hun grenzen tellen relatief meer
arbeidsgehandicapten. Verder zijn arbeidsgehandicapten die werken, per definitie afhankelijk van extra 
ondersteuning (loonkostensubsidies etc.). Die ondersteuning brengt extra kosten met zich mee. 

De bekostigingssystematiek voor de ‘arbeidsgehandicaptenregeling’ moet op al deze punten zijn toegesneden. 
Dat kan ook. Gemeenten krijgen een budget voor de verstrekking van uitkeringen aan arbeidsgehandicapten 
en een budget voor het aan werk helpen van arbeidsgehandicapten. Het ‘arbeidsgehandicaptenwerkbudget’ dat 
gemeenten ontvangen, moet dan afhankelijk zijn van het aantal werkende arbeidsgehandicapten. Wat 
gemeenten overhouden op hun inkomensdeel voor arbeidsgehandicapten, mogen ze vrij besteden (zoals dat in 
de Wet werk en bijstand het geval is met het inkomensbudget). Op deze manier krijgen gemeenten niet alleen 
een morele, maar ook een financiële stimulans om zo veel mogelijk arbeidsgehandicapten aan werk te helpen. 

Tabel 1: financiering WWB en geharmoniseerde regeling arbeidsgehandicapten

Wet werk en bijstand
Geharmoniseerde regeling 
arbeidsgehandicapten

Uitkeringen I-deel (inkomensdeel)
Arbeidsgehandicapteninkomensbudget (‘AG-
inkomensbudget’)

Re-integratie 
en participatie

W-deel (werkdeel, wordt met 
budgetten volwasseneneducatie en 
inburgering samengevoegd tot 
participatiefonds)

Arbeidsgehandicaptenwerkbudget (‘AG-
werkbudget’)

Toelichting op de budgetten
In de omvang van het AG-werkbudget wordt niet gedifferentieerd tussen mensen met lichte en zware 
handicaps. 
Gemeenten kunnen het AG-werkbudget aanspreken om beschutte arbeid te financieren. Dit is echter een 
relatief duur instrument. Gemeenten die veel beschutte arbeid gebruiken, houden weinig geld uit het AG-
werkbudget over voor loonkostensubsidies. Gemeenten worden zo geprikkeld om beschutte arbeid alleen in te 
zetten voor mensen die niet op een andere, goedkopere manier aan werk kunnen worden geholpen. 
Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om het AG-inkomensbudget in te zetten voor loonkostensubsidies, als 
aanvulling op hun AG-werkbudget. Dit kan leiden tot een besparing voor de gemeente, als de 
loonkostensubsidie plus samenhangende kosten voor het aan werk helpen van een arbeidsgehandicapte lager 
zijn dan de uitkeringskosten. Wanneer een arbeidsgehandicapte gaat werken, telt deze persoon een jaar later 
mee voor de vaststelling van het AG-werkbudget dat de gemeente ontvangt. De gemeente behoudt dus budget 
om deze persoon aan het werk te houden. 
Het participatiebudget waarin het Werkdeel van de WWB, het budget voor integratie en het budget voor 
volwasseneneducatie zijn samengevoegd, mag ook worden gebruikt voor loonkostensubsidies en dergelijke van 
arbeidsgehandicapten. Andersom is dit niet het geval. Zodoende wordt de kwetsbare positie van gehandicapten 
beschermd. 
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Bijlage 4: Verantwoordelijkheidsverdeling op het terrein van Werk en Inkomen

De PvdA is pleitbezorger van een heldere verantwoordelijkheidsverdeling in regelingen op het terrein van 
werk en inkomen tussen burgers, sociale partners (werkgevers, werknemers en hun vertegenwoordigers) en 
overheid. Hierbij maken we onderscheid tussen volksverzekeringen, voorzieningen en 
werknemersverzekeringen. De eerste twee typen regelingen worden uitgevoerd door het rijk respectievelijk 
door gemeenten. De werknemersverzekeringen worden uitgevoerd door sociale partners waar het kan (vooral 
preventie en re-integratie), en door het rijk waar het moet (in elk geval beoordeling arbeidsongeschiktheid). 

Tabel 2: Verantwoordelijkheidsverdeling op het terrein van werk en inkomen
Voorzieningen Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen

Regelingen  Wet maatschappelijke 
ondersteuning

 Wet werk en bijstand
 Aanvullende bijstand 65-

plussers
 Inkomensvoorziening 

oudere werklozen
 Wet sociale 

werkvoorziening
 Wet arbeids-

ongeschiktheids-
voorziening jong-
gehandicapten

 (Delen van de) Algemene 
nabestaandenwet

 Geharmoniseerde 
voorziening voor werk en 
inkomen

 Algemene 
ouderdomswet

 Algemene 
kinderbijslagwet

 Kinderopvangtoeslag
 Zorgverzekeringswet
 Algemene wet 

bijzondere ziektekosten
 (Delen van de) Algemene 

nabestaandenwet

 Werkloosheidswet
 Arbeidsomstandigheden, 

arbeidstijden
 Loondoorbetaling bij ziekte 

en Wet verbetering 
poortwachter

 Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen

 Ziektewet

Financiering Algemene middelen Premies volksverzekeringen 
aangevuld met algemene 
middelen

Werkgevers en werknemers 
(via premies en direct)

Uitvoering Gemeente Rijk en verzekeraars UWV, werkgevers en 
werknemers

De uitvoering van werknemersverzekeringen en voorzieningen komt op sommige punten dicht bij elkaar. Dit 
is bijvoorbeeld het geval in de Locaties Werk en Inkomen, waar werkzoekenden zich melden. Dit geldt zowel 
voor zogenoemde ontslagwerklozen (uit de WW) als voor overige werkzoekenden (zoals herintreders en 
bijstandsgerechtigden). 
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Verklarende woordenlijst

ANW
Algemene nabestaandenwet. Deze geeft onder andere recht op een uitkering van 70% van het 
minimumloon aan weduwen en weduwnaren met minderjarige kinderen. De Sociale 
Verzekeringsbank keert de ANW uit; gemeenten zijn verantwoordelijk voor de hulp bij het vinden 
van werk (re-integratie).

AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

CAO
Collectieve arbeidsovereenkomst; deze wordt in de regel afgesloten door werkgevers en vakbonden. 

Competentietest
Test waarmee iemands vaardigheden worden gemeten.

CPB
Centraal Planbureau. 

CWI
Centrum voor Werk en Inkomen. CWI zal per 1 januari 2009 opgaan in UWV. 

EVC-procedure
Onderzoek naar kennis en vaardigheden die iemand heeft opgedaan buiten de schoolbanken; in een 
EVC-procedure wordt bekeken of deze kennis kan worden vertaald in een algemeen erkend diploma 
of certificaat. 

Indicatie
Beoordeling of iemand in aanmerking komt voor bepaalde uitkering of voorziening, zoals een 
arbeidsplaats in de sociale werkvoorziening. 

IOAW
Inkomensvoorziening voor oudere- en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. Deze wet biedt 
een uitkering op minimumniveau aan mensen die na hun 50e werkloos zijn geraakt, en die na afloop 
van hun WW-uitkering geen werk hebben. De IOAW wordt uitgevoerd door gemeenten. Inkomen 
van de partner wordt in mindering gebracht op de uitkering. Mensen hoeven in de IOAW niet eerst 
hun vermogen op te eten. 

IOW
Inkomensvoorziening oudere werklozen. Deze wet biedt een uitkering op minimumniveau aan 
mensen die na hun 60e werkloos zijn geraakt, en die na afloop van hun WW-uitkering geen werk 
hebben. De IOW wordt uitgevoerd door UWV. Inkomen van de partner wordt niet in mindering 
gebracht op de uitkering. Ook hoeven mensen met een IOW-uitkering hun vermogen niet op te eten. 

Jobcoach
Begeleider die op de werkvloer hulp biedt aan een arbeidsgehandicapte. 

Loondispensatie
Regeling die werkgevers het recht geeft om Wajong’ers minder dan het minimumloon te betalen, als 
ze minder productief zijn dan ‘gewone’ werknemers. UWV vult het inkomen dan verder aan tot 
(ongeveer) het minimumloon.

Loonwaardebepaling
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Methode om vast te stellen wat de productiviteit is van iemand op zijn werkplek en hoe deze 
productiviteit zich verhoudt tot de productiviteit van een ‘reguliere’ werknemer. Een 
loonwaardebepaling kan worden uitgevoerd door een arbeidsdeskundige, aan de hand van objectieve 
criteria. De hoogte van een loonkostensubsidie kan worden gebaseerd op de uitkomsten van de 
loonwaardebepaling. 

LWI
Locatie voor werk en inkomen. Per 1 januari 2009 fuseren UWV en CWI. Vanaf die dag verlenen zij 
hun diensten aan werkgevers en werkzoekenden in samenwerking met gemeenten vanuit Locaties 
voor werk en inkomen (LWI’s). Nederland zal naar verwachting ongeveer 100 van deze LWI’s 
tellen. 

Partnertoets
Voorwaarde in de Wet werk en bijstand en de IOAW die bepaalt dat inkomen van de partner in 
mindering wordt gebracht op de uitkering. 

Reguliere werkgever
Het begrip ‘reguliere werkgever’ wordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen 
arbeidsplaatsen die tot stand komen binnen de beschermde omgeving van een sociaal-werkbedrijf, en 
alle niet-beschutte arbeidsplaatsen elders in de samenleving. Een sociaal-werkbedrijf is een niet-
reguliere werkgever; alle overige werkgevers zijn ‘reguliere werkgevers’. 

SVB
Sociale verzekeringsbank. De SVB is uitvoerder van de AOW, de Algemene nabestaandenwet, de 
kinderbijslag en een aantal andere regelingen. 

SW
Sociale werkvoorziening. 

UWV
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Deze organisatie voert onder andere de volgende 
regelingen uit: WW, Wajong, WIA, WAO. 

Vazalo
Wet Voorzieningen Arbeid en Zorg Alleenstaande Ouders. Het doel van deze wet is om het voor 
alleenstaande ouders mogelijk te maken met deeltijdwerk te ontsnappen uit de bijstand. Deze wet is 
in 2005 opgesteld door PvdA-Kamerlid Saskia Noorman-den Uyl. In 2009 zal een experiment 
worden uitgevoerd met deze wet. Invoering is voorzien voor het jaar 2011. 

Vermogenstoets
Voorwaarde in de Wet werk en bijstand die bepaalt dat mensen alleen recht hebben op een 
bijstandsuitkering als hun vermogen lager is dan €5.000 (alleenstaande) of €10.000 ((echt)paar).  

Wajong
Wet arbeidsongeschiktheidsregeling jong-gehandicapten. Deze wet biedt een uitkering ter hoogte 
van maximaal 75% van het minimumloon aan mensen die vanwege een arbeidshandicap niet kunnen 
werken, mits deze handicap is ingetreden vóór de 17e verjaardag, of tijdens de studie (maar niet 
tijdens de eerste zes maanden van de studie). 

WAO
Wet op de arbeidsongeschiktheid.

WAZ
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Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen. Sinds 1 juli 2004 is geen nieuwe instroom meer mogelijk 
in deze wet. 

WIA
Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 
werknemers. 

WML
Wettelijk minimumloon. In 2008 bedraagt het bruto minimumloon ongeveer €17.000 per jaar. 

WSW
Wet sociale werkvoorziening. 

WWB
Wet werk en bijstand. Deze wet wordt uitgevoerd door gemeenten. 




