Actieplan ‘Tussen de collega’s’
Een initiatief van PvdA-lijsttrekkers en Kamerfractie om
mensen met een beperking aan het werk te helpen

De PvdA wil dat mensen mee kunnen doen. Dat is van belang voor ons als samenleving
maar vooral voor mensen zelf. Want werken is voor heel veel mensen meer dan één keer
per maand een loonstrookje en het daarbij horende salaris ontvangen. Het betekent sociale
contacten opdoen, structuur in je leven hebben, meedoen, er bij horen, jezelf kunnen
ontwikkelen. Ertoe doen. Zeker ook voor mensen die net als wij allemaal in, met en door hun
werk vooruit willen komen in hun leven, maar daar net even wat hulp voor nodig hebben.
De PvdA is dan ook blij met de toegezegde 125.000 extra banen door werkgevers en de
overheid. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen zo meer kansen om mee te
doen. Waar mogelijk als collega tussen de collega’s, in de sociale werkplaats, elders in het
bedrijfsleven of bij de overheid. Rekening houdend met ieders kwaliteiten. Of het nu gaat om
mensen uit de sociale werkplaats, jonggehandicapten of bijstandsgerechtigden.
Aangespoord door dit succes en lokale initiatieven, zoals het succesvolle werkbedrijf in
Purmerend (dankzij de lokale PvdA), slaan ook de lijsttrekkers van de PvdA voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 de handen ineen. In samenwerking met de fractie in
de Tweede Kamer zetten zij hun handtekening onder de volgende maatregelen, die ervoor
zorgen dat nog eens duizenden mensen met een beperking de werkplek krijgen die zij
verdienen:
1.
De gemeente geeft het goede voorbeeld
Bij de gemeenten werken zo’n 170.000 mensen. De gehele overheid heeft zich er in het
sociaal akkoord toe verplicht jaarlijks 2.500 mensen met een beperking aan te nemen.
Lokaal doen we nog een schepje bovenop deze ambitie:


Wij willen dat in de volgende raadsperiode minimaal vijf procent van de
werkplekken in de gemeente ingenomen wordt door iemand met een beperking.

2.
Aanbesteden met kansen voor mensen met een beperking
Aanbesteden mag niet leiden tot een ‘race to the bottom’ op arbeidsvoorwaarden. De
afgelopen jaren was de prijs te vaak doorslaggevend bij de gunning van een aanbesteding.
Dat heeft de kwaliteit van bijvoorbeeld de groenvoorziening, afvalverwerkingsbedrijf en de
thuiszorg geen goed gedaan. Voor mensen met een arbeidsbeperking is in die harde
economische realiteit vaak geen plaats meer. Daar waar PvdA’ers de komende jaren in de
gemeente de besluiten nemen, willen we die tendens doorbreken. We gaan sociaal
aanbesteden, waarbij kosten én sociale overwegingen centraal staan:



Bij aanbesteding van overheidsdiensten nemen we expliciet op dat er werkplekken
beschikbaar gesteld moeten worden voor mensen met een beperking. We zien er
streng op toe dat de uitvoering van deze ‘social return’ goed van de grond komt.
Aan de geldende arbeidsvoorwaarden in een sector wordt niet getornd. Bedrijven die
zich niet aan de cao houden worden uitgesloten van aanbestedingen. Mensen met
een beperking vallen onder de cao. Net als ieder ander.



We hanteren het uitgangspunt ‘Mens volgt werk’ bij aanbestedingen. Bij elke
aanbesteding gelden harde afspraken over het overnemen van werknemers als een
andere werkgever het werk gegund wordt. Arbeidsvoorwaarden worden
gerespecteerd.

3.
De sociale ondernemer heeft een streepje voor
Ondernemen is meer dan enkel winst maken, dat laten talloze ondernemers in ons land zien.
Zij combineren een gezond businessmodel met de fantastische ambitie om werk en
leerwerkplekken te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het zijn die
ondernemingen die bij ons een streepje voor hebben:




Sociale ondernemers benaderen we met het verzoek om deel te nemen aan
werkzaamheden of aanbestedingen voor de gemeente, zodat ze precies weten welke
klussen ze voor de gemeente kunnen doen.
Het ondernemersplein, het lokale loket voor ondernemers, gaat sociale ondernemers
met woord en daad bijstaan bij het aanvragen van vergunningen en het vinden van
de weg in bestuurlijk gemeenteland.
De gemeente reikt een jaarlijkse prijs uit aan de sociale ondernemer van het jaar om
consumenten te stimuleren producten aan te schaffen bij sociale ondernemers.

4.

Het terughalen van werkgelegenheid met kansen voor mensen met een
beperking
Te veel werk, vooral laaggeschoolde arbeid, is de afgelopen decennia verdwenen richting
het buitenland. Een grote groep mensen is daardoor buiten de boot gevallen. De PvdA wil
dat werk uit het buitenland weer naar Nederland wordt gehaald. Dit zogenaamde ‘reshoring’
is goed voor de arbeidskansen van mensen met een beperking. Ondernemers die zich
hiervoor inzetten, moeten daarvoor ook beloond worden:


Ondernemers die banen terughalen naar Nederland krijgen loonkostensubsidie bij het
in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Dat is goed voor de
ondernemer en goed voor de maatschappij.

Onder deze maatregelen zetten wij, de lijsttrekkers van de Partij van de Arbeid voor de
gemeenteraden en de Tweede Kamerfractie, onze handtekening. De komende vier jaar
zetten wij deze maatregelen gezamenlijk in om mensen met een beperking te geven waar ze
recht op hebben: een werkplek als ieder ander. Tussen de collega’s.
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